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2017 yılı Türkiye İçin Farklı Olacak
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 

Tüfenkci, Malatya 1. OSB Yöne-
tim Kurulu Toplantısına katılarak 

alt yapı ve kamulaştırma konu-
larındaki çalışmalar hakkında 
değerlendirmelerde bulundu. 
Bakan Tüfenkci, “2016 yılında 

almış olduğumuz tedbirlerle, teş-
viklerle 2017 yılı çok daha farklı 
olacak Türkiye için. Türkiye’nin 

2017 yılında özellikle yatırım yılı 
olacağını göreceğiz” dedi>>7’de

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük, yeni yıl dolayısıyla 
bir mesaj yayınladı. Başkan Va-
hap Küçük 2017 yılının ülkemiz, 
milletimiz ve insanlık için barış, 
huzur ve mutluluk yılı olması 
temennisinde bulundu.>>4’te

BAŞKAN VAHAP KÜÇÜK’ÜN

YENİ YIL MESAJI

VALİ TOPRAK, ESNAF VE SANATKÂRIN ÜLKENİN EN ÖNEMLİ YAPI TAŞLARINDAN BİRİSİ

Birlik Başkanından Vali Toprak’a Ziyaret
Malatya Esnaf ve Sanatkâr-

lar Kredi Kefalet Kooperatifi 
Malatya Bölge Birliği Başkanı 
İsmet Bayram, Malatya Valisi 
Mustafa Toprak’ı makamında 
ziyaret etti.

Bölge Birliği Başkanı İsmet 
Bayram, kabullerinden dolayı 
Vali Toprak’a teşekkürlerini 
ileterek kendisini bu gün zi-
yaret etme fırsatı sağladıkları 
için memnuniyetini dile getir-
di.>>5’te

“İçme suyu sıkıntısını
gidermeye çalışıyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet 
Çakır, Gündüzbey Kaptaj da kuraklık nedeniyle su 
debisinin düştüğünü, bunun yanı sıra Malatya’nın 
tümünün içme suyunu planlamak amacıyla yatırım 
yaptıklarını belirterek “Kapatılan Belediyelerin su 
şebekelerine de yatırım yapılarak şebeke yenileni-
yor. Kayıp kaçaklara müdahale ediliyor. Su sıkıntısını 
en aza indirmek için çalışıyoruz” dedi.>>4’te

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ
KÜTÜPHÂNELERDE YAŞATILACAK

Şehitlerimizin isimlerini ve hatıralarını 
yaşatmak adına, gönüllü insanlar tarafından 
oluşturulan Şehit Kütüphaneleri Gönüllüler 
Grubunun, kütüphane projeleri farklı illerde 
hayata geçmeye başladı.>>4’te

BAŞKAN İSMET BAYRAM’DAN
KOOPERATİFÇİLER GÜNÜ MESAJI

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Ke-
falet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı İsmet 
Bayram 21 Aralık Kooperatifler Günü nedeniyle 
bir mesaj yayınladı.>>5’te

Lisanslı Depoculuk Hayata Geçiyor

Kayısıda
Önemli Adım 3’te
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Başkan Çakır çalışmaları yerinde inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır 
beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Metin 
Torun ve ilgili Daire Başkanları ile birlikte 
yapımı devam eden yeni İlçe ve Köy Termi-
nalinde incelemelerde bulunarak çalışmalar 
hakkında bilgiler verdi. 

Başkan Çakır: Garajın 
çatısında enerji üretimi 

gerçekleştirilecek
Büyükşehir Belediyesi olarak daha 

önceden Doğu ve Kuzey Garajlarını yapar-
ak hizmete sunduklarını belirten Belediye 
Başkanı Ahmet Çakır, “Büyükşehir Beledi-
yesi olarak önemli yatırımlarımızdan bir 
tanesi daha tamamlanma aşamasına get-
irilmiştir. Eski ilçe ve köy terminalinin bu-
lunduğu alanının satılmasının ardından yeni 
bir alana ihtiyaç hasıl oldu. Özellikle batı ve 
kuzey bölgelerimizden gelen araçların isti-
fade edebileceği ve yaklaşık 400 toplu taşı-
ma aracının kullanabileceği bir garajımızı da 
tamamlamak üzereyiz. Yeni ilçe ve köy termi-
nali olarak planlanan alan 15 dönüm ve 5 bin 
m2 kapalı alana sahip.  Hazırlanan proje ile 
birlikte işyerlerinin çatılarında enerji üretimi 

gerçekleştirilecektir. Yapımı büyük oranda 
tamamlanan terminalimiz yaklaşık 5 milyon 
liraya mal olacak” dedi. 

Çakır: 400 toplu taşıma 
aracının kullanabileceği bir 

mekân oluşturduk
İlçelerimizin yanı sıra il dışına yolcu 

taşıyan D4 belgeli araçların da istifade ede-
bileceği bir alanı oluşturduklarını belirten 
Başkan Çakır, “Büyükşehir Belediyesi olarak 
yaklaşık 400 toplu taşıma aracının kullanabi-
leceği bir mekanı bitirmek üzereyiz. Mevsimin 
kış olmasına rağmen arkadaşlarımız özverili 
bir şekilde çalışarak en kısa zamanda bu-
radaki çalışmaları tamamlayacaklar. Eski 
İlçe ve Köy terminalindeki yazıhane ve işyer-
lerini buradaki alana taşıyarak, o alanı en 
kısa zaman içerisinde boşaltmayı 
düşünüyoruz. Çalışmalarda emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum” şek-
linde konuştu. 

  

48 bağımsız birim bu-
lunuyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri 
Daire Başkanlığı tarafından yapılan 
terminal 15 dönümlük bir alanı 
kapsıyor. Toplam 48 bağımsız birim-
in bulunduğu terminal kapsamında, 
bu birimlerin 28’i yazıhane (Bilet 
Satış Yeri), 20 tanesi ise işyeri (14 
dükkan, 3 mini market, 1 pastane, 
1 lokanta, 1 çay ocağı) olarak kul-
lanılacak.

İdari Bina ile birlikte her türlü 
sosyal tesisi bulunan terminalde ay-
rıca 5 bin m2’lik alan ise yeşil alan ve 

park olarak düzenlenecek.

5 milyon liraya mal olacak
Yapımına 5 ay önce başlanan ve yüzde 72 

seviyesinde tamamlanan yeni İlçe ve Köy Ter-
minalinin kaba inşaatının bitirilerek giydir-
melerin yapıldığı, şu anda ise dolgu çalışma-
ları ile ince işçiliğin yapıldığı belirtilirken, 
toplam maliyetin 5 milyon lira civarında old-
uğu kaydedildi.

Malatya Büyükşehir Bel-
ediyesi tarafından Tem-
muz ayında inşaatına 
başlanan yeni İlçe ve Köy 
Terminali inşaatı yüzde 
70 oranında tamamlandı

İLÇE VE KÖY TERMİNALİ BİTMEK ÜZERE
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YENİ BİR YIL!
“Yeni Bir Yıl” demek, yeni yeni beklentiler, yeni 

yeni ümitler demektir aslında… Mutlu olmak için 

yeni bir şanstır… Ben bu yeni yılın hepimize yeni-

lik getirmesini ve yapmak istediğimiz fakat çeşitli 

olumlu olumsuz nedenlerle bir türlü gerçekleştire-

mediğimiz tüm güzellik dolu hayallerimizi 

gerçekleştirebileceğimiz bir yıl olmasını diliyorum…

Yeni bir yıl, yeni olan her şey güzellikleri hatır-

latır insana… Yeni bir ev, yeni bir araba, yeni 

kıyafetler gibi… Yeni hep güzeldir, taze ve enerji 

doludur. İnsanı mutlu eder. 

“Yeni Bir Yıl” demek, yeni yeni beklentiler, yeni 

yeni ümitler demektir aslında… Yeni başlangıçlar, 

yeni heyecanlar demektir… Mutlu olmak için yeni 

bir şanstır…

Bazılarımız çok lüks yerlerde, belki ülkemizden 

uzakta yurtdışında merhaba diyecek yeni yıla… 

Bazılarımız evlerinde, çalışanlarımız olacak yeni yıla 

girerken, yarının endişesiyle yaşayanlarımız, has-

tanelerde acı çekenler de olacak, yakınını kaybedip 

gözyaşı dökenler de...  Ya da 2017’e merhaba diyen 

yeni bir bebek olacak, anne ve babası ise mutlu bir 

heyecanla gülümseyecek yeni yıla… Ama dilekler, 

istekler bir önceki yıldan daha iyi ve daha güzel için 

olacak.

İşte yeni bir yıl derken, geçtiğimiz yılı acı tat-

lısıyla anılarla içimizde saklayacağız. Eskimiş koca 

bir yılı daha geride bırakırken, yepyeni tazecik 

güzellikler umut ettiğimiz içerisinde birçoğumuzun 

beklentileri olan yeni bir yılı kucaklamanın heye-

canıyla yeni yılı karşılayacağız. 

Ve seneye bu yılında eski bir yıl olacağını bil-

erek… Evet, işte burada bir gülümseme dudak-

larıma yapışıyor… Eskiyen yıllar mı, bizler mi? 

İçimizdeki güzel yeni beklenti ve dilekler eski-

medikçe, yeninin heyecanı içimizi sardıkça nice nice 

mutlu yıllara!

Ben bu yeni yılın hepimize yenilik getirmesini 

ve yapmak istediğimiz fakat çeşitli olumlu olumsuz 

nedenlerle bir türlü gerçekleştiremediğimiz tüm 

güzellik dolu hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz 

bir yıl olmasını diliyorum…

Sevgi dolu bir yeni yıl olsun...

HÜSEYİN
KARAASLAN

Lisanslı Depoculuk Hayata Geçiyor

Kayısıda Önemli Adım

KENAN EREN 
2016 yılının son haftasında Fırat 

Kalkınma Ajansında Vali Mustafa 
Toprak, Malatya Milletvekili Öznur 
Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Ticar-
et ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hü-
seyin Erkoç, Malatya Ticaret Borsası 
Başkanı Gürsel Özbey, Fırat Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri Mesut Öztop 
ile Ajans yönetici ve uzmanlarının 
katıldığı bir toplantı gerçekleştiril-
di. Toplantıda ilimizde kurulması 
planlanan ve yıllardır gündemde 
olan Kuru Kayısıda Lisanslı Depoc-
uluk ele alınarak bu konuda yapılan 
çalışmaların son aşamaya gelmesi 
için gerekli kararlar ele alındı.

ÖZBEY: “ELİMİZDEN 
GELEN HER DESTEĞİ 

VERECEĞİZ”
Toplantı sonunda katılımcılar 

konu ile ilgili açıklamalarda bu-
lundu. İlk açıklamayı yapan Borsa 
Başkanı Özbey, ”Malatya’mızın kade-
rini değiştirecek, özellikle kayısının 
kaderini değiştirecek bir toplantı 
için burada bulunuyoruz, Kayısı ile 
ilgili uzun yıllardır konuşulan lisanslı 
depoculuğun hayata geçirilmesi için 
bu gün en önemli kararlar verildi. İn-
şallah bundan sonra kayısı ile alakalı 
problemlerin giderilmesi için biz 
elimizden gelen her şeyi yapmaya 
gayret göstereceğiz. Bu toplantının 
yapılmasına vesile olan Sayın Genel 
Başkan Yardımcıma, Sayın Valime, 
Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı-
ma, Sayın İl Başkanıma, Sayın TSO 
Başkanıma ve emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.” dedi.

ÇAKIR: KAYISI NEFES 
ALACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Çakır da konuşmasında “Uzun yıl-
lardır “Kuru Kayısıda Lisanslı Dep-
oculuk” adına kayısıya olan güveni, 
kayısıya olan desteği, değerinin 
arttırılması anlamında bunun üzer-

inde çalışılıyordu. Bu gün geldiğimiz 
noktada Kalkınma Bakanlığımızın 
desteklediği ve büyük bir hissesini 
Büyükşehir Belediyesinin alacağı ve 
oluşturacağı bir şirketin kurulması 
kararı alındı. İnşallah bu kayısıya bir 
nefes aldırır, kayısıya olan güveni art-
tırır. Lisanslı Depoculuğun, kayısının 
piyasa değerinin korunmasında 
çok büyük bir katkısı olacağına in-
anıyorum.” diyerek katılımcılara 
teşekkür edip hayırlı olmasını diledi.  

VALİ TOPRAK: MALAT-
YA’NIN GELECEĞİNE 
KATKI SAĞLAYACAK
Son olarak görüşlerini belirten 

Vali Toprak da “ Fırat Kalkınma 
Ajansımızın Toplantı Salonunda çok 
önemli bir toplantı gerçekleştirdik, 
Malatya’nın geleceğine katkı sağlay-
acak bir projenin kararını almak 
üzere burada toplanmış bulunuy-
oruz. Böylesi hayırlı bir çalışmada 
katkılarından dolayı Milletvekilim-
iz Çalık’a, bu çalışmanın paydaşları 
oldukları için Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza, Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanımıza, konu ile ilgili olan, bi-
zatihi esas onların yörüngesinde 
olan Borsa Başkanımıza ve tüm 
arkadaşlarımıza böylesi bir hayırlı 
çalışmanın paydaşları oldukları için 
bende teşekkür ediyorum. Kayısı 
Malatya için çok önemli, Malatya ti-
caretinin önemli bir kısmı kayısı üze-
rinden sağlanıyor ve şehirde önemli 
bir hareketlilik sağlıyor, onun için bu 
noktada var olan sorunlar var, bun-
ları en aza indirgemek için sizlerin 
çok önce başlatmış olduğunuz ve bu 
gün biraz daha sonuna yaklaştığımız 
Lisanslı Depoculuğun kurulması nok-
tası en azından eminiz ki hem kalite 
noktasında, hem fiyat istikrarının 
korunması noktasında hem de üret-
icimizin yerinde emeğinin karşılığını 
bulması noktasında çok önem arz 
ediyor. Sizlerin katkısı ile Kalkınma 
Bakanlığımızın kuruluş bedeli olan 
18.3 Milyon TL’yi karşılayacak ol-
ması bizlerin elini çok güçlendirdi. 

Hükümetimize, Bakanımıza, Kalkın-
ma Bakanlığımıza, sizlere, tüm 
destekçilerimize teşekkür ediyorum. 
Lisanslı Depoculuğun kurulması ile 
ilgili Büyükşehir Belediyemizin ana 
şirketin en önemli amil ortağı ol-
ması, BORSA, TSO, TOBB ve özellikle 
bizimde önemsediğimiz kayısı ihra-
catçılarımızın bu şirketi sahiplenerek 
bir sahibi olması ilimizin değerine de 
değer katacaktır. Umuyorum ki şir-
ketin kurulması ile birlikte, ortakları 
ile birlikte I. OSB.’de tahsis edilecek 
alanda bir an önce kazmayı vururuz. 
Malatya’nın Sayın Başbakanımızın 
Diyarbakır’da açıkladığı 23 tane Ca-
zibe Merkezi İl Programının içer-
isinde Malatya’nın da yer alması 
için sağladığınız katkılardan dolayı, 
Sayın Bakanımıza, size ve Millet-
vekillerimize teşekkür ediyorum,” 
ifadelerine re verdi. Vali Toprak, 
Kalkınma Bakanlığınca ilimize tah-
sis edilen 100 Milyon TL kaynağın 
kullanılması amacı ile Büyükşe-
hir Belediyesi başta olmak üzere 
değişik projelerin oluşturulduğunu, 
Lisanslı depoculuğunda bu projeler-
in en önemli sacayaklarından birisi 
olduğunu belirterek, bu projenin ön 
etüdünü gerçekleştiren ilin bulun-
duğu noktadan daha ileri bir noktaya 
götürmekle görevli olan Fırat Kalkın-
ma Ajansının Genel Sekreteri Öztop 
ve ekibine teşekkür etti.

MALATYA İÇİN HAYIRLI 
OLACAK

Malatya için hayırlı olacak bu 
projenin yükünü sırtladığı ve ön 
ayak olduğu için Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Çakır’a, TSO Başkanı 
Erkoç ve MTB Başkanı Özsoy’a ayrı-
ca teşekkür eden Vali Toprak, Bakan 
Tüfenkci’nin ve Milletvekillerinin il-
imize katkı ve kaynak sağladıklarını, 
aktardıklarını belirterek kendilerinin 
de bu kaynakları en iyi şekilde kul-
lanmak için hazırlanan projelerin 
alt yapısını kurarak vatandaşlarla 
bu güzellikleri buluşturmak amacı 
ve gayreti içinde büyük çaba har-
cadıklarını ifade etti.

Kayısı ile ilgili uzun yıllardır konuşulan lisanslı depoculuğun 
hayata geçirilmesi için önemli kararlar alındığına dikkat 
çeken Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, “İnşallah bun-
dan sonra kayısı ile alakalı problemlerin giderilmesi için biz 
elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret göstereceğiz” dedi
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BAŞKAN VAHAP KÜÇÜK’ÜN

YENİ YIL MESAJI

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir Belediye Başkanı Va-

hap Küçük, yeni yıl dolayısıyla bir me-
saj yayınladı. Başkan Vahap Küçük 2017 
yılının ülkemiz, milletimiz ve insanlık 
için barış, huzur ve mutluluk yılı olması 
temennisinde bulundu.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı 
mesajında, “2016 yılı her anlamda mil-
letimizin, ülkemizin ve insanlığın un-
utamayacağı bir yıl olarak hafızalara 
kazınmıştır. 2016 yılı, verilen şehit-
lerden dolayı acıların, 15 Temmuz dar-
be girişiminin püskürtülmesi ile birlikte 
milletimizin yeni bir destan yazdığı yıl 
olmuştur. Millet iradesinin tescillen-
diği, demokrasinin taçlandığı 2016 yılı, 
aynı zamanda yaşanan terör olayları 
ve 15 Temmuz darbe girişimi ile ihanet 
yılı olarak da tarihe geçmiştir. Yaşanan 

tüm bu gelişmelere rağmen, her türlü 
olumsuzluğun üstesinde gelen Türki-
ye Cumhuriyeti, geleceğe emin adım-
larla yürümektedir. Terör örgütlerinin 
hedefinde olan ülkemiz, milletimizin 
birlik ve beraberliği, sarsılmaz inancı 
ile terör örgütlerinin karşısında durar-
ak geçit vermemiştir. Dünya dengeler-
inin şekillendiği günümüzde, Türkiye 
seyreden bir ülke konumundan çıkıp, 
dengeleri değiştiren ve şekillendiren 
ülkeler arasında yerini almıştır. 2016 yılı 
Doğanşehir ilçemiz açısından da önem-
li hizmetlerin yapıldığı bir yıl olmuştur. 
Doğanşehir Belediyesi tarafından vizyon 
projeler hayata geçirilerek, Doğanşe-
hir ilçesini layık olduğu istikbale 
hazırlıyoruz. Temennimiz, 2017 yılının 
hem ülkemiz, hem milletimiz, hem de 
insanlık için tüm güzelliklerin yaşandığı 
bir yıl olsun” dedi.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ
KÜTÜPHÂNELERDE YAŞATILACAK

HABER MERKEZİ 
Şehitlerimizin isimlerini ve hatıralarını 

yaşatmak adına, gönüllü insanlar 
tarafından oluşturulan Şehit Kütüphaneleri 
Gönüllüler Grubunun, kütüphane projeleri 
farklı illerde hayata geçmeye başladı. İhti-
yaca göre belirlenen illerde, o ilin şehitler-
inden birinin veya bir kaçının adını taşıyan 
bir veya birden fazla kütüphane oluşturul-
masını amaç edinen Şehit Kütüphaneleri 
Gönüllüler Grubu, Malatya genelinde ki 
ilk kütüphanesini Şehit Barış AYBEK adına 
Doğanşehir Şehit Serdar Toprak Çok Pro-
gramlı Anadolu Lisesinde hayata geçiriyor. 
Konu ile ilgili olarak Malatya Valisi Sayın 
Mustafa Toprak'ı ziyaret eden Aybek Aile-
si; "Şehitlerimizin hatırasını yaşatmayı ve 
bir okulda ki kütüphane ihtiyacını karşıla-
mayı amaç edinen ve tamamen gönüllülük 
esasıyla hareket eden bu anlamlı oluşum 
hakkında Sayın Valimizle istişarelerde bu-
lunduk. Valimizin desteklerini almak ve bu 
projeyi hayata geçirmek, Malatya özelinde 

de ilk kütüphaneyi Doğanşehir ilçemizde 
oluşturmak bizler için çok önemli ve anlam-
lıdır." şeklinde açıklamalarda bulundular. 
Şehit Kütüphanelerinin Malatya'daki koor-
dinasyon ve yürütme işlerinden sorumlu 
olan Şehit Barış Aybek'in ablası Şehrib-
an Aybek ise oluşturulmaya başlanan 
kütüphane ile ilgili olarak şunları ifade etti: 
"Bu hafta itibariyle toplanan kitap sayımız 
1000'e yaklaştı. Bizleri bu anlamlı oluşum-
da yalnız bırakmayan başta Malatya Valim-
iz Sayın Mustafa Toprak Bey'e, Doğanşehir 
Kaymakamı Sayın Memiş İnan'a, Şehit Ser-
dar Toprak Çok Programlı Anadolu Lisesi 
Müdürü Sayın Serkan Yılmaz'a ve gönder-
dikleri her bir kitapla bizlere nefes olan 
tüm dostlarımıza şahsım ve ailem adına bir 
kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle; 
lise düzeyinde kitap bağışında bulunmak 
isteyen dostlarımızın, söz konusu eserleri 
Malatya-Doğanşehir Şehit Serdal Toprak 
Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğüne 
ulaştırmalarını rica ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Malatya Gazeteciler Cemiyeti mensuplarıyla bir araya geldi

HABER MERKEZİ 
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ah-

met Çakır, Gündüzbey Kaptaj da kuraklık ned-
eniyle su debisinin düştüğünü, bunun yanı 
sıra Malatya’nın tümünün içme suyunu plan-
lamak amacıyla yatırım yaptıklarını belirterek 
“Kapatılan Belediyelerin su şebekelerine de 
yatırım yapılarak şebeke yenileniyor. Kayıp 
kaçaklara müdahale ediliyor. Su sıkıntısını en 
aza indirmek için çalışıyoruz” dedi.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Haydar Karaduman ve cemiyet yöneticileri ile 
cemiyet mensuplarıyla Sanat Sokağında bu-
lunan Çamlıca Restoran da öğlen yemeğinde 
bir araya gelen Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Çakır, Genel Sekreter Yardım-
cısı Ertan Mumcu gündeme ilişkin gazetecil-
erin sorularını cevapladı.

“İÇME SUYU SIKINTISI
ÇEKİYORUZ”

Malatya’nın kış aylarında ilk defa su 
sıkıntısı çektiği yolundaki gazetecilerin 
sorusunu cevaplayan Malatya Büyükşehir 

Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Büyükşe-
hir yasasıyla birlikte yaşanan sıkıntılar var. 
Büyükşehir olduk ama gelirimiz artmadı, 
bütçeden aldığımız payda bir artış olmadı. 
Bunun yanında Şehrimizin tüm alt yapı ve üst 
sorunları Büyükşehir Belediyesine kaldı. Kap-
atılan Belediyelerin kendilerine göre bir su 
şebekesi ve depoları vardı. Şimdi bunlar bize 
devir oldu. Şehir merkezi il sınırlarına kadar 
uzadı. MASKİ Malatya’da su planlaması yapar-
ak şebekeyi yenilemeye ve kayıp kaçak oran-
larını azaltmak için çalışıyor. Bunun yanında 
kaptaj da ilk defa kuraklık nedeniyle su debisi 
düştü. Bu nedenle il merkezinde su kesintileri 
başladı, bunu gidermek için çalışıyoruz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak su 
sıkıntısını en aza indirmek için çalıştıklarını 
kaydeden Çakır, su tasarrufu içinde çağrı da 
bulunarak “MASKİ il merkezinden başlayarak 
şebekeyi yeniliyor. Bundan dolayı bir sıkıntı 
görülüyor ama bunlar geçici. Salköprü ma-
hallesinde bir kaçak tespit ettik, suyu kesme-
den müdahale edildi, suyu kestiğinizde 13 ma-
hallenin suyu kesilecek. Yenilenen şebeke ile 
Salköprü mahallesindeki apartmanlara daha 

kolay su verilmeye başlandı. Evet sıkıntılar 
var ama bunu gidermek için çalışıyoruz. Tüm 
vatandaşlarımızın da su tasarrufu yaparak 
bize destek olmalarını bekliyoruz şeklinde 
konuştu.

Başkan Çakır daha sonra gazetecilerin 

çeşitli konularda sorularını cevapladı.
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 

Haydar Karaduman, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Çakır ile bir araya gelerek 
gündemi değerlendirdiklerini belirterek, Baş-
kan Çakır’a teşekkür etti.

“İçme suyu sıkıntısını gidermeye çalışıyoruz”
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VALİ TOPRAK, ESNAF VE SANATKÂRIN ÜLKENİN EN ÖNEMLİ YAPI TAŞLARINDAN BİRİSİ

Birlik Başkanından Vali Toprak’a Ziyaret
Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi 

Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram, Malatya Valisi 
Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret etti.

Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram, kabullerinden dolayı 
Vali Toprak’a teşekkürlerini ileterek kendisini bu gün ziyaret 
etme fırsatı sağladıkları için memnuniyetini dile getirdi.

Birlik hakkında Vali Toprak’a bilgiler veren Başkan Bay-
ram, Bölge Birliğinin Malatya, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve 
Muş illeri ile bu illere bağlı ilçelerle birlikte toplam 24 ko-
operatif ortağı bulunduğunu, birliğe bağlı kooperatiflerin 
bir kısmının çeşitli sebeplerden dolayı kapalı olduğunu ve 
bunların dışında kalan 18 kooperatifin halen faaliyetlerini 
sürdürdüğünü belirtti.

Gündeme ilişkin olarak da konuşan Başkan Bayram, 
Ülkemizin ve Malatya’ nın 15 Temmuz’da büyük bir badire at-
lattığını bunda da Vali Toprak’ın büyük katkılarının olduğunu 
ifade ederek ayrıca minnet ve teşekkürlerini iletti. Son gün-
lerde meydana gelen terör olaylarına da değinerek Vali To-
prak’ın ve emniyet güçlerinin sayesinde ilimizde herhangi bir 
sıkıntının olmadığını, örnek teşkil eden bir birlik ve beraber-
lik sergilediklerini ifade etti.

Vali Toprak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek kendisinin de bir esnaf çocuğu olduğunu belirtip, 15 
Temmuz ve sonrasında esnaf ve sanatkârların göstermiş old-
uğu duruşa bir kez daha teşekkür etti.

Esnaf ve sanatkârın ülkenin en önemli yapı taşlarından 
birisi olduğunu da ifade eden Vali Toprak, göreve başladığı 
günden buyana her zaman esnaf ve sanatkârlarla içe içe old-
uğunu ve olmaya da devam edeceğini belirtirken kooperati-

flerinde esnaf ve sanatkârlara vermiş olduğu destek ve kat-
kıyı da takdirle karşıladığını ifade etti. 

 Esnaf ve sanatkârların her türlü sorun ve taleplerinde de 
desteğini esirgemeyeceğini ifade ederken, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci’ nin de Malatyalı olması münasebeti 
ile Malatyalı esnaf ve sanatkârların sorununun çözümü nok-

tasında avantajlı olduklarını ifade etti.
Sayın Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci’ nin 

Malatya’nın bir evladı olarak bu güne kadar ilimizin her türlü 
sorunun çözümünde ve taleplerinin karşılanmasında bizlerin 
yanında olması, bizlere destek vermesi ve katkı sunmasından 
dolayı her zaman için kendisine müteşekkiriz.” dedi. 

BAŞKAN İSMET BAYRAM’DAN
KOOPERATİFÇİLER GÜNÜ MESAJI

KENAN EREN 
Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi 

ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği 
Başkanı İsmet Bayram 21 Aralık Kooper-
atifler Günü nedeniyle bir mesaj yayın-
ladı.

 Bölge Birliği ve Doğanşehir Esnaf ve 
Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 
Başkanı İsmet Bayram yayınladığı mesa-
jında; “Temelini imece ruhundan alan ko-
operatifler, ekonomik, sosyal ve kültürel 
kalkınmanın önemli araçlarından biridir. 
İnsan odaklı uygulamaları, sürdürüle-
bilir kalkınmada önemli rol oynamaları, 
istihdam yaratmaları ve çevreye duy-
arlı politikalarıyla kooperatifler, diğer 
işletme modellerinden farklılaşmaktadır. 
Tüketimden kefalete, tarımdan lojistiğe, 
ormancılıktan eczacılığa kadar pek çok 
sektörde faaliyet gösteren başarılı ko-
operatif işletmeler, yarattıkları katma 
değerle toplumsal gelişmeye önemli kat-

kılar sağlamaktadırlar.
Ülkemizde Mithat Paşa tarafından 

temelleri atılan kooperatiflerin sayıları, 
bugün 55- 60 binin civarlarındadır. 40’a 
yakın farklı türde faaliyet göstermek-
tedir. Yaklaşık yedi milyondan fazla in-
sanımızın ortak olduğu bu kooperatifler, 
güç birliğinin, refahın ve gelişmişliğin 
ülkemizin en ücra köşelerine kadar ul-
aşmasına öncülük ediyorlar. Üretilen 
ürünlerin yerli olması ve üretim esnasın-
da faaliyet gösterdikleri bölge insanına 
istihdam yaratılması nedeniyle koop-
eratifler, yerli malı üretimine de ciddi 
destek olmaktadırlar.

21 Aralık Dünya Kooperatifçilik 
Gününü kutlar, Türk kooperatifçiliğinin 
gelişmesine katkıda bulunan tüm kurum 
ve kuruluşlara teşekkür eder, bu günün 
kooperatifçilik bilincinin artırılması ve 
bu alanda hayırlı çalışmalar yapılmasına 
vesile olmasını dilerim.” Dedi.

Çipli kimlik kartlarına başvurular, dün 
itibariyle tüm illerde alınmaya başlandı. 
Vatandaşlar, çipli kimlik kartlarını almak 
için nüfus müdürlüklerine akın etti

Çipli kimlik kartlarına başvurular, dün 
itibariyle tüm illerde alınmaya başlandı. 
Başvuru sırasında kişinin biyometrik veril-
eri, parmak izi, parmak damar izi, el ayası 
damar izi olarak hem sağ hem de sol el için 
alınıyor. Nüfus müdürlüklerine gelemeye-
cek durumda olan vatandaşların başvuru-
ları ‘Gezici Kayıt Terminalleri’ ile alınacak.

BAŞVURULAR NASIL OL-
ACAK?

Konuya ilişkin bilgi veren Çankaya Nü-
fus Müdürü Mustafa Güngörlü, çipli kim-
lik kartlarına başvuruların dün itibariyle 
başladığını söyledi. 15 yaşını tamamlamış 
vatandaşların şahsen başvuruda bu-
lunabileceği bilgisini veren Güngörlü, 
“Vatandaşlarımız randevulu veya rande-
vusuz sistemle başvuruda bulunabilirler. 
Başvuruda bulunurken, kişinin kimliğini 
kanıtlayacak bir belge ile gelmesi gereki-

yor. Bu belgeler; nüfus cüzdanı, uluslarar-
ası aile cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, 
basın kartı, avukatlık kimlik kartı veya ask-
eri kimlik kartı gibi belgelerdir. Bu belgeler 
yoksa, köy ya da mahalle muhtarlığından 
alacağı nüfus cüzdanı talep belgesi ve son 
6 içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik 
fotoğraf ile başvurabilir” diye konuştu.

BEDELİ 16 TL OLARAK BE-
LİRLENDİ

Çipli kimlik kartları için 3 yıllık bir plan-
lamanın söz konusu olduğunu kaydeden 
Güngörlü, “2017 yılı için kimlik kartı bedeli 
16 lira olarak belirlenmiştir. Şahısların bi-
yometrik verileri alındıktan sonra bu bilg-
iler İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğüne aktarılıyor. Daha 
sonda 1 hafta içerisinde PTT Kargo aracılığı 
ile şahsın belirttiği adrese kimlik tesli-
mi yapılacak” ifadelerini kullandı. Dün 
itibariyle tüm illerde alınmaya başlanan 
çipli kimlik kartlarına başvuruda bulunan 
vatandaşlar ise, yeni uygulamadan dolayı 
memnuniyetlerini dile getirdi

Çipli Kimlik Başvuruları Başladı
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Soldan sağa
1. Yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal 

bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı... 
Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerinden biri... 
“Ey, hey” anlamlarında bir seslenme sözü... 2. Rahatlama... 
Alfabetik... 3. Tatlı olma durumu... Karagöz, matiz ve külhan-
beyi tipleri tarafından yabancı ülkelerin tiplerine seslenirk-
en kullanılan söz... 4. Birdenbire duyulan acı, ağrı, şaşırma, 
ürkme veya sevinç anlatan bir söz... Yavaş yavaş... Hayvan 
yiyeceği... 5. Dinî inanışlara göre dünya üzerindeki ilk kadın... 
Arabayı süren kimse... 6. Bir şeyin temel tutulan yüzünün 
tam ters yanı, ön karşıtı... Kayınbirader (halk ağzı)... Buluş... 
7. “Ey sevgili” anlamında kullanılan bir seslenme sözü.(eski).. 
Bir konuda birinin inanmasını sağlama, inandırma, kandır-
ma... Olabilir ki, belki... 8. İnsanlarda, hayvanlarda deri ile 
kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka... Yanlış... Bir 

kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi... Bir suçu, bir 
kusuru veya bir hatayı bağışlama... 9. Çıkış... “Söz dinlemez, 
söz anlamaz, taş gibi kafa” anlamlarındaki “... kafa, ... mer-
mer” deyiminde geçen bir söz... Lak... 10. Ulan... Bir fitilin 
etrafına erimiş bal mumu, içyağı, stearik asit veya parafin 
dökülerek genellikle silindir biçiminde dondurulan ince, 
uzun aydınlatma aracı... Tarım ürünlerinden alınan onda 
bir oranındaki vergiler (eski)... 11. Çobanların omuzlarına 
aldıkları dikişsiz, kolsuz, keçeden üstlük, aba... İtme işini ya-
pan... 12. Kabarma... Sağlam, gösterişli... Bir şeyin eksiğini 
tamamlamak için ona katılan parça... 13. Türkiye’nin Mar-
mara Bölgesi’nde yer alan illerinden biri... İçme sularındaki 
mikropların iyot etkisiyle giderilmesi... 14. Üçüncü çağ... Bir-
inin veya bir topluluğun adına davranma... 15. İplik... Balıke-
sir iline bağlı ilçelerden biri... Beyazı bulunan, beyaz renkli...

Yukarıdan aşağıya
1. Orta hecede bulunan vurgusuz ünlünün bazı durum-

larda düşmesi, haploloji... 2. Bir hükümdarın yönetimi al-
tındaki halk (eski)... Kırılmış kemiklerin düzgün bir biçimde 
sarılabilmesi için kullanılan türlü malzemelerden yapılmış 
destek... Toplum töresine uygun davranma.. 3. Bir şeyin 
yere bakan yanı, zir, üst karşıtı... Türkiye’nin Doğu Anadolu 
Bölgesi’nde yer alan illerinden biri... Bitki dokularında bulu-
nan renksiz, metil grubundan madde... 4. Kundura atölyesi 
(eski)... Şeker kamışından şeker yapılırken elde edilen öz 
suyun, melasla mayalandırılarak kurutulmasıyla oluşturulan 
alkollü sert içki... 5. Kar veya buz üzerinde kayarak yol alan 
tekerleksiz taşıt... Utanma, utanç duyma... Bazı yüzeylerin 
temizlenmesinde, mermerlerin parlatılmasında, ovma işler-
inde kullanılan, çok gözenekli, çok hafif kaya, sünger taşı, 

ponza taşı... 6. Hiçbir zaman, hiçbir biçimde, sakın, zinhar... 
İlgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili... Atmosfer içinde oluşan sı-
caklık değişmeleri, rüzgâr, yıldırım, yağmur, dolu vb. olay-
lara verilen genel ad... 7. Karakter... Kıl, mide enzimleri, idrar 
vb. maddeden, temiz, taze hayvan kanından normal işlemle 
elde edilmiş, genellikle koyu, siyaha benzer bir renkte, suda 
çözünmeyen, kurutulmuş bir ürün... İşaret... 8. Genellikle 
şeker hastalarının şeker yerine kullandığı, maden kömürü 
katranından elde edilen, beyaz.. Dünya üzerinde yer alan bir 
kıta... 9. Su (eski)... İnsanların maddeye dayanan gereksin-
imlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, 
beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat... Yağmur, yaz yağmuru 
(eski)... 10. Rebap çalan kimse (eski)... Boa yılanı... Bir ülkede 
ithal edilecek malların çeşitlerini, oranlarını veya miktarlarını 
gösteren liste... 11. Acar... O gösterme sıfatı (eski)... Üstünde 
oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek... 
12. Rüzgâr... Cilalatılmak işi... 13. Sayı bakımından, adetçe, 
adedî... İran’dan 
geçerek Kuzey 
Hindistan’a yer-
leşen halk veya bu 
halktan olan kim-
se... Asklı mantar-
lara özgü üreme 
organı... 14. Yemek 
işi... Irmak, dere, 
çay, küçük akarsu 
(halk ağzı)... Güzel 
(erkek) (eski)... 15. 
Alametifar ikası 
olan...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Akrostiş” Kayınbiraderim sn.Dr.O,Zeki Oğhan’a 

Yeni yıl armağanımdır... .

S evda yüklü dağları şerha şerha yol ettin ;

A ğladın zari- zari,yüreğini kor ettin ;

Y aradan’ın aşkına sen bir ömür tükettin;

I lgımda vaha gibi ışığın adı sensin ;

N ecabetin soluğu,tıbbın muradı sensin !!! 

O kşar gibi,insana sevgi tadında gülen ;

R ahim olan Allah’a hamd-ü senalar eden ;

H ak’a isyankar değil Hak’kın lutfuna eren ;

A klın yolu bir deyip,kul hakkı bilen sensin ;

N eva ile şükredip” Ya Allah” diyen sensin ; 

Z eki’sin,insan üstü,ilim ve irfan sende ;

E melin erhan üstü,bilim ve ihvan sende ; 

K emali remz’edilmiş,doğruya revan sende ; 

İ nan! baba ocağı,dergah-ı divan sensin ;

O neslin yadigarı,bir ah-ı devran sensin ;

G ül ektikçe yoluna sevgiye vasıl olan ;

H ipokrat yeminiyle,dertlere hasıl olan ;

A cem kürd-i de asıl,segah’ta fasıl olan ;

N ar-ı beyza gönlümün teline vuran sensin ; 

A h! ettikçe halimi, seyrimi soran sensin...

Abdullah
Tüzün

SENSİN...

Zamlı Tarife 1 Ocak’ta Başlıyor
1 Ocak 2017 tarihinden itibaren trafik 

cezalarının yükselmesiyle, en az 75 lira en 
yüksek 14 bin 908 lira ceza kesilecek

Resmi Gazete'de 11 Kasım tarihin-
de yayımlanan 'Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği'nde Maliye Bakanlığınca yeniden 
değerleme oranı yüzde 3,83 olarak be-
lirlendi. Buna göre, yılbaşından itibaren 
trafik kurallarına uymayan sürücüler, 
ödemeleri gereken cezaları 2016'ya göre 
2017'de yüzde 3,83 oranında zamlı ödeye-
cek.

EN AZ 75 LİRA, EN ÇOK 14 
BİN 908 LİRA

Yılbaşından itibaren en düşük ceza, 
taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere 
75 lira olarak kesilecek. En yüksek ceza 
da geçici tescil belgesini basmak ve araç 
sahibine vermek üzere yetkilendirilen 
gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden 
belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket 
edenlere 14 bin 908 lira ile uygulan-
acak. Karayoluna, trafiği tehlikeye soka-
cak ve trafik işaretlerinin görülmelerini 
engelleyecek şekilde bir şey atan, döken, 
bırakan, karayolunun yapısına, güvenlik 
tesisleri ile trafik işaretlerine zarar veren-
lere, bunların yerlerini değiştirenlere veya 
ortadan kaldıranlara 427 lira para cezası 
kesilecek. Tescil edilen araçları trafik bel-
gesi ve tescil plakası olmadan karayoluna 
çıkaranlar, 2017'de 876 lira ceza ödeye-
cekken, ruhsatsız araç kullanan ve tescil 
plakasını monte edilmesi gereken yerin 
dışında farklı bir yere takanlara 95 lira, 
yönetmeliğe aykırı plaka takanlara 427 
lira ceza verilecek. Farklı okunmaya ya da 
okunamamaya neden olacak şekilde tescil 
plakasında değişiklik yapanlar 92 lira, tes-
cilli aracı plakasız kullananlar bin 763 lira 
ceza ödeyecek.

Aracına sahte plaka takan kişilere 5 
bin 191 lira olacak. Aracını tescil ettirme-
den trafiğe çıkaran, karayolunda geçici 
kullanacağı aracı için geçici trafik belgesi 

ve geçici tescil plakası almayan veya bun-
ları başka araçta ve süresi bittiği halde 
kullanan sürücüler de 206 lira para ceza 
ödeyecek. Kamyon, çekici ve otobüslerde 
takograf, taksilerde taksimetre bulun-
durmayanlar ile bunları kullanmayanlara 
427 lira para ceza ödeyecekken, bu ciha-
zları bozuk imal edenlere, bozulmasına 
neden olanlara ve bozuk durumdaki ciha-
zları araçlarında kullananlara 6 bin 660 
lira para cezası uygulanacak. Araçlarının 
muayene süresini geçirenlere 95 lira ceza 
verilecek. Yılbaşından itibaren muayene 
istasyonları işletme şartlarına uymaz ya 
da gerektiği şekilde araçları muayene et-
mezse ilkinde 6 bin 989, ikincisinde 11 bin 
658 ve üçüncüsünde 23 bin 318 lira para 
cezası ödeyecek.

SÜRÜCÜ BELGESİZ ARAÇ 
KULLANANA BİN 763 

LİRA
Sürücü belgesiz araç kullananlar bin 

763 lira cezaya çarptırılırken, kırmızı ışık 
kuralına uymayanlara 206 lira ceza kesi-
lecek. Bulundurması zorunlu olduğu halde 
aracında emniyet kemeri bulundurmayan 
veya kullanmayanlar ile motosiklet, mo-
torlu bisiklet ve elektrikli bisikleti kasksız 
ve gözlüksüz kullananlara; araçları, ka-
munun rahat ve huzurunu bozacak veya 
kişilere zarar verecek şekilde saygısız 
şekilde sürene, aracından bir şey atana 
ya da dökene, seyir halinde cep veya araç 
telefonu ya da benzer haberleşme ciha-
zlarını kullanana 95'er lira ceza verilecek. 
Trafik işaretçilerine uymayanlar 206 lira 
öderken, trafik işaret ve levhalarına uy-
mamanın cezası 95 lira olacak. Hususi 
otomobili 0,50, hususi olmayan otomo-
billeri 0,20 promil üzerinde alkollü kulla-
nan sürücülere ilkinde 876 lira, ikincisinde 
bin 98 lira, üçüncüsü ve daha fazlasında 
bin 763 lira para cezası uygulanacak. 
Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak 
araç kullananlara da 4 bin 514 lira ceza 

verilecek. Uyuşturucu madde kullanıp 
kullanmadığını veya alkolün kandaki mik-
tarını tespit için gereken teknik cihazları 
kullanmayı reddeden sürücülere ise 2 bin 
507 lira para cezası kesilecek.

ENGELLİ YERİNE PARK 
EDENLERE CEZA 109 LİRA

Belirlenen hız sınırlarını yüzde 30'dan 
fazla aşanlar 427 lira, radarların yerini 
belirleyen ve sürücüyü uyaran cihazları 
araçlarında kullananlara bin 763 liradan 2 
bin 658 liraya kadar para cezası verilecek. 
Dönüş kurallarına uymayan sürücüler 95 
lira ceza ödeyecek. Yasak alanda sollama 
yapanlar 206, önündeki aracı yeterli takip 
mesafesinde izlemeyen sürücülere da 95 
lira ceza kesilecek. Kavşaklarda yavaşla-
mayan ve kavşak geçiş önceliği kuralına 
uymayan otobüs, tramvay ve taksi durak-
larında bekleyenler ve yasak alana park 
eden sürücüler, 95'er lira lira para cezası 
öderken engelli park yerlerine aracını 
park edenler 109 lira ceza kesilecek. Ayrı-
ca, gerekli makamdan izin almadan yarış 
ve koşu düzenleyen kişilere de 427 lira 
para cezası uygulanacak. Kesilen para ce-
zasını 15 gün içinde ödeyenlerden kişilere 
yüzde 25 indirim yapılacağı da bildirildi.
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Bakan Tüfenkci Açıkladı

2017 yılı Türkiye İçin Farklı Olacak
KENAN EREN 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 

Tüfenkci, Malatya 1. OSB Yönetim 
Kurulu Toplantısına katılarak alt 
yapı ve kamulaştırma konularındaki 
çalışmalar hakkında değerlendirmel-
erde bulundu. Bakan Tüfenkci, “2016 
yılında almış olduğumuz tedbirlerle, 
teşviklerle 2017 yılı çok daha farklı 
olacak Türkiye için. Türkiye’nin 2017 
yılında özellikle yatırım yılı olacağını 
göreceğiz” dedi 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, Malatya’da 1. Organize San-
ayi Bölge Müdürlüğü’nde yatırımların 
değerlendirildiği toplantıya katıldı. 
Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Ahmet Çakır ve TSO 
Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç’un 
yanı sıra işadamlarının da katıldığı 
toplantı sonrası değerlendirmel-
erde bulunan Bakan Tüfenkci, “2016 
yılı kimilerinin ifade ettiği gibi çokta 
ekonomik anlamda kötü bir yıl ol-
madı. Ama karşılaştığımız olaylar 
nedeniyle özellikle 15 Temmuz dar-
be girişimi nedeniyle Türkiye bir şok 
yaşadı ve bu şokun artçı dalgaları 
da zaman zaman kendini hissettirdi. 
Bildiğiniz gibi 2016’ın ilk çeyreğinde 
Türkiye beklenenin üzerinde büyüdü, 
ikinci çeyreğinde bu büyüme yavaşla-
sa da 2016’nın üçüncü çeyreğinde bu 
büyüme eksiye doğru gitti ama inşal-
lah 2016’nın son çeyreğini yine biz 
büyüme rakamlarıyla tamamlamış 
olacağız” diye konuştu.

“2017 YATIRIM YILI 
OLACAK”

2017 yılının Türkiye için çok 
farklı olacağını dile getiren Tüfen-
kci, şunları söyledi: “Hain darbe 
girişimi ve akabinde bütün terör 
örgütleriyle birleşircesine Türkiye 
üzerinde saldırılarını artırmaları ve 
yoğunlaştırması; Türkiye’deki güven 
ve istikrarı bozmaya yönelik, Türki-
ye’yi bölmeye yönelik bu girişimler 
karşısında Türk ekonomisi gerçek-
ten de hem sağlamlığı bakımından 
hem mali disiplini bakımından hem 
finansal anlamda beklenenin üze-
rinde bir performans sergilediğini 
düşünüyorum. İnşallah 2017 yılı özel-
likle 2016 yılında almış olduğumuz 

tedbirlerle, teşviklerle 2017 yılı çok 
daha farklı olacak Türkiye için. Tür-
kiye’nin 2017 yılında özellikle yatırım 
yılı olacağını göreceğiz. Çünkü biz orta 
vadeli büyüme planımızda ve bütçede 
2017 yılında kamu yatırımlarını yüzde 
30 oranında büyüttük. Bütün bu ba-
direlere rağmen yatırımlardan asla 
taviz vermedik. İnşallah özel sek-
törde almış olduğumuz bu tedbir ve 
teşviklerle beraber 2017 yılında on-
larda kamunun büyümesine ayak uy-
durduğunda Türkiye’nin tahminlerin 
ötesinde bir büyüme ve gelişme kat 
edeceğini yine birçok çevreyi şaşırta-
cağına inanıyorum. Özellikle 2017’nin 
ilk çeyreğinde Türkiye için yapısal bir 
reform olan anayasa değişikliğini mil-
letin huzuruna getirip, milletin tevec-
cühüyle anayasa değişikliği de kabul 
edildiğinde artık Türkiye önünü göre-
bilen ve yatırımlarına hız veren bir 
ülke konumunda olacak.” 

İŞVEREN VE ESNAFA 
YENİ YIL MÜJDESİ
İşveren ve esnaflara yeni yıl mü-

jdeleri veren Bakan Tüfenkci, “İş gücü 
piyasalarına yönelik desteklerle ki, 
2017 yılı içerisinde 500 bin insanımızı 
SSK ve maaşını devlet tarafından 
karşılanmak şartıyla özel sektörün 
emrine vereceğiz. Yine artı istihdam 
sağlayanlara yönelik yüzde 50 isti-
hdam desteklerimiz olacak. Orta ve 
yüksek teknoloji de desteklerimiz ol-
acak. Siz bir vatandaşı ‘ben iş, mesl-
ek öğreteceğim’ diye işyerinize alıp, 
o insana meslek öğrettiğinizde bir 
yıl boyunca maaşını ve SSK’sı devlet 
tarafından karşılanıyor. Siz eğer bunu 
‘çalıştıracağım’ diye işe alırsanız da, 
geri kalan SSK’sının da yüzde 50’ni 
devlet karşılıyor. Dolayısıyla biz işv-
erenin üzerindeki istihdam yükünü 
azaltma noktasında birçok çalışma-
ları da hayata geçiriyoruz. İnşallah 
esnaflara yönelik de önümüzdeki 
dönem içerisinde meclis açıldıktan 
sonra esnaf işsizlik fonunu hayata 
geçiriyoruz. Bununla ilgili çalışma-
larımız son noktaya gelmiş durumda. 
Önümüzdeki hafta Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanımız, biz ve Mehmet 
Şimşek Bakanımızın başkanlığın-
da oturup, son kararı verip, meclis 

komisyonuna sevk edeceğiz. Burada 
amacımız esnafımıza, küçük işletme-
lerimize, tüccarımıza başlarına her-
hangi bir şey geldiğinde veya iflas 
ettiklerinde, işyerlerini bu nedenler-
le kapattıklarında ödedikleri işsizlik 
primi karşılığında en azından 6 ay, 9 
ay, bir yıllık süreçte ekmek paralarını 
veya ev kiralarını çıkartmaları nok-
tasında bir destek olmak istiyoruz. 
Böylelikle işe yeni başlayacak veya 
serbest çalışacak esnaflarımıza da bu 
anlamıyla destek olmak, özendirmek 
istiyoruz. Yeni yeni işyeri sayısının da 
artmasını istiyoruz. Bu noktada da 
esnaflarımızdan ciddi bir beklenti de 
oluştu. Zaten bildiğiniz gibi meclisten 
sicil affı yasa tasarısı komisyondan 
geçti ve genel kurula meclis açıldık-
tan sonra maliye torbası içerisinde 
gelmiş olacak. Buda 12 milyon 500 
bin yaklaşık işveren ve esnafımızın 
beklediği bir yasa tasarısıydı. Biz, 
2017 yılında artık özellikle işveren-
lerimiz, esnaflarımızın, bireysel kredi 
kullananların, kredi kartından dolayı 
veya herhangi bir nedenle bankalar 
tarafından kara listeye alınan tacirler-
imiz, esnaflarımız ve vatandaşlarımız 
için bir beyaz sayfa açılmasını isti-
yoruz. Borçlarını yeniden yapılandır-
arak veya ödeyerek bu haktan yara-
rlanmalarını istiyoruz” ifadelerini 
kullandı.

“MALATYA, 23 İLİN 
ÖNÜNE ÇIKIYOR”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, “Malatya’da yatırım iklimi 
oluşması noktasında herkesin ortak 
bir konsensüsü var. Bu noktada her-
kes üzerine düşen görevi yerine ge-
tiriyor” dedi. Malatya Merkez 1. Or-
ganize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ndeki 
toplantıya katılarak, Organize Sanayi 
Bölgeleri’ndeki çalışmalar, yatırımlar 
ve projelerle ilgili detaylı bir brifing 
aldı. Bakan Tüfenkci, 2016’nın son 
işgününde Malatya Organize Sanayi 
Bölge Müdürlüğü’nde yeni etap sa-
haların son durumunu görmek üzerine 
bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade 
etti. Malatya’nın 23 cazibe merkez-
inin içerisinde yer aldığını anımsatan 
Tüfenkci, “Buralarda özellikle yatırım 
yapmak isteyen ve buraların potansi-

yelini değerlendiren, hükümet olar-
ak vermiş olduğumuz teşvikleri de 
arkasına alarak, bu illerde yatırım 
yapmak isteyen yatırımcıların sayısı 
ve talebi bir hayli fazla” ifadelerini 
kullandı. Bakan Tüfenkci, Malatya’nın 
altyapısı, insan kaynakları ve kültürel 
kaynaklarıyla birlikte hoşgörülü ve 
güvenli bir şehir olması nedeniyle 
cazibe merkezleri içerisinde yer alan 
23 ilden öne çıkan illerden olduğunu 
kaydetti.

OSB’de 17 parselin kamulaştırıl-
masının bitirildiğini ifade eden 
Tüfenkci, şunları söyledi: “Ne ka-
dar altyapımızı görüştük. Ne kadar 
parselimiz var, neler yapılabilir, bunu 
konuştuk. Bugüne kadar 24 milyon 
TL’nin üzerinde kamulaştırma be-
deli gönderildi. Zannedersem 17 
parselinde kamulaştırılması bitirildi. 
Şuanda yatırıma hazır parsellerde 
var. Eğer ciddi yatırımcılarımız müra-
caat ettiğinde hemen parsel vere-
bilecek durumda olduğumuzu da 
görmemiz ve müşahede etmemiz bi-
zleri ziyadesiyle sevindirdi. Yine bura-
da gördük ki altyapıyla ilgili süreçler 
tamamlanmak üzere, önümüzdeki ay 
içerisinde altyapının büyük bir bölümü 
ihale edilecek. İnşallah bunları da 
hızlı bir şekilde tamamladığımızda 
Malatya’da yatırım yapılacak alan-
ları daha da fazla çoğaltmış oluruz. 
Bununla ilgili her türlü desteği bakan-
lık olarak biz bizzat yatırımcısına, 
OSB yönetimine, belediyelerimize ve 
valiliğimize vereceğiz. Şehir bu nok-
tada zaten hem fikir, milletvekiller-
imiz, teşkilatlarımız, sanayicilerimiz 
ve esnaflarımız Malatya’da yatırım 
iklimi oluşması noktasında herkesin 
ortak bir konsensüsü var. Bu noktada 
herkes üzerine düşen görevi yerine 
getiriyor.”

“ELİMİZİ TAŞIN ALTI-
NA KOYMAYA HAZI-

RIZ”
  Malatya’da şehrin içerisinde 

kalan küçük organize sanayilerinin 
de harekete geçirilmesi gerektiğini 
dile getiren Tüfenkci, şunları söyledi: 
“Malatya için önemli olan ve takip et-
tiğimiz bir diğer proje de, hayvancılık 

organize sanayiyle ilgili. Orada bakan-
lığın onay süreçleri ve akabinde de ot 
bedelinin yatırımcılar tarafından fazla 
bulunması nedeniyle itirazları vardı. 
Netice itibariyle onu da ciddi anlamda 
çözdük. Bundan sonra inşallah hızlı 
bir şekilde hareket edip, ot bedelini 
yatırarak, yeni bir yönetimle oranın 
parsel tahsislerine gidip, yatırıma aç-
mak önemlidir. Yine Akçadağ Mermer 
Organize Sanayi Bölgesi’nin hayata 
geçmesi için prosedürler tamaml-
anma aşamasında ve o da yakında 
zamanda kamulaştırma aşamasına 
gelmiş olacak. Oranın değerlendiril-
mesi hem Akçadağ hem Malatya için 
önemli, Malatya’nın ihtisas organize 
sanayilerinin sayısının artırılması, 
yatırımın niteliğinin aynı zamanda 
da çeşitliliğinin artması Malatya san-
ayisi için ve Malatya’nın gelişimi için 
önemli parametrelerden birisidir. 
Yine Malatya için önemli olduğunu 
düşündüğümüz artık şehrin içerisinde 
kalan küçük organize sanayilerini de 
harekete geçirmemiz lazım, devle-
tin teşviklerinden ve imkânlarından 
faydalanarak, şehrin dışına çıkar-
tarak daha fazla büyütmemiz lazım. 
Çünkü Malatya’da bu kültür var. 
Küçük sanayilerimizi de büyütmemiz, 
geliştirmemiz gerekiyor. Onları çıkan 
teşviklerden haberdar ederek, fay-
dalandırarak, onları da artık sanayici 
haline getirmemiz veya küçük sanayil-
erini daha geniş alanlarda faaliyetler-
ini yürütür hale getirmeliyiz. Bununla 
ilgili inşallah arkadaşlarımız organize 
olurlarsa, yer noktasında da şehir bir 
karar verirse, biz elimizi taşın altına 
koymaya hazırız. Bakanlıklar da bu 
noktada hazır. Kredilendirilmesi 15 
yıl ve uzun vadeli, düşük faizli kredil-
er mevcut ve bunu TOKİ üzerinden 
yaptırma imkânımız var. Yeter ki bu 
noktada şehir harekete geçsin.”

Bakan Tüfenkci, istihdamın Tür-
kiye ve Malatya için büyük önem 
taşıdığına dikkat çekerek, “Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi içinde 
çok önemli. Buradaki nüfusu, burada-
ki gençleri ve burada yaşayanları bu 
topraklarda tutabilmek için bu in-
sanlara istihdam sağlamalıyız. Bu is-
tihdamında maliyetleri var. Hükümet 
olarak bu maliyetlerin bir kısmına 
katlanmaya her hazırız” dedi. 
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