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Örencik’de İçme ve
Sulama Suyu Çalışması

Örencik mahallesi içme ve 
sulama suyu projesi için su-
yun kaynağına yol çalışması 
yapılıyor.
Doğanşehir Belediye Başka-
nı Durali Zelyurt beraberin-
de, AK Parti Belediye Meclis 
üyesi ve Başkan Yardımcısı 
Bekir Alpagut, Belediye Şir-
ket Müdür Mehmet Ormancı 
ve Mahalle Muhtarı Mustafa 
Sema ile 1400 rakımlı tepede 
içme ve sulama suyu projesi 
için suyun kaynağına ulaş-
mak için yapılan yol çalışma-
sını yerinde inceledi.2’DE

Cumhurbaşkanı Kayısıyı Sordu

SAYFA 3

29 Bin Kişi İş Arıyor!
2021 yılı üçüncü İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Ku-
rulu toplantısı Vali Aydın Baruş Başkanlığında ger-
çekleştirildi. Yılın ilk 6 aylık değerIendirilmesinin 
yapıldığı toplantıda, kuruma kayıtlı 29 bin 303 iş 
arayanların yüzde 97,5' inin normal statüde iş ara-
yanların yüzde 2’si engelli statüsünde, eski hüküm-
lülerin ise yüzde 5 oranında olduğu belirtildi. 2’DE

Ağbaba İŞKUR’un Rakamlarla
Oynadığını İddia Etti
2021 yılı üçüncü Malatya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu top-

lantısında 2021 yılı Haziran ayı sonu itibarı ile Malatya İŞKUR İl Mü-

dürlüğü’ne kayıtlı işsiz sayısı 29 bin 303 kişi olarak açıklandı.2’DE
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Demet Tuncel

YAŞAMAK NEDİR ?...

Bu yazımda doğuda ki insanların yaşamları 

boyunca nelerle karşılaştıklarını ve imkânsızlıklarını 

sizinle paylaşmak istedim.

Güne başlamak, güneşin doğmasını görmek de-

ğildir. İnsanın sevdikleri olmalı.. Sevdiklerinin sesini 

duymalı. Yatağından kalkıp yüzünü yıkadıktan sonra 

içecek bir bardak çayı bulunmalı. Çayın yanında bir 

dilim ekmek, birkaç zeytin olmalı ve yemeli.

Evden çıktıktan sonra gideceği işyerine yönel-

meli... İsyan edecek noktalara geldiğinde kaybede-

ceği bir şeyleri olduğunu hatırlamalı. İşim var, evim 

var, eşim var, yaşanacak bir hayatım var diyebilmeli.. 

Dünyaya gelen her insan iki kez borçludur.. 1- yaşa-

maya borçludur.. 2- Yaşatmaya borçludur..

Bu bağlamda insanın yaşaması tek başına 

başaracağı bir eylem değildir. Yaşamak toplumsal 

bir olgudur... 

Yaşamaya en büyük destek, insanların güzel 

yaşaması için aralarında oluşturdukları bir üst yapı 

kurum olan devlettir...

Devlet, insanın ve toplumun hizmetindedir.

İnsanlar var, bir yerlerde yaşıyorlar. İşleri yok, 

aşları yok, evlenmeye cesaretleri yok, Paraları da 

yok...

Bir paket sığara alamıyorlar, yaşadıkları gün 

emanet ceket gibi üstlerinden düşüyor...

Gelecekleri yok, devlete güvenleri de yok.

Hayatın egemenliğinin geçerli olmadığı yerdeö-

lüm sıradanlaşır.. Bazen kendi kendime soruyorum: 

Ülkemin batısın da aynı durumyaşanıyor mu ?. So-

nuç olarak, yaşamak borçtur, yaşatmakta.. Gününüz 

Hayırlı olsun

KUDRET
ERDEM

Malatya Nüfus Müdürlüğünde almış 
olduğum Nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Bağdat Tursun

KAYIP

Örencik’de İçme ve Sulama Suyu Çalışması
Örencik mahallesi içme ve 

sulama suyu projesi için suyun 
kaynağına yol çalışması yapılı-
yor.

Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt beraberin-
de, AK Parti Belediye Meclis 
üyesi ve Başkan Yardımcısı 
Bekir Alpagut, Belediye Şirket 
Müdür Mehmet Ormancı ve 
Mahalle Muhtarı Mustafa 
Sema ile 1400 rakımlı tepede 
içme ve sulama suyu projesi 
için suyun kaynağına ulaşmak 
için yapılan yol çalışmasını ye-
rinde inceledi.

Örencik Mahalle Muhtarı 
Mustafa Sema yaptığı açıkla-
mada yapılan çalışmalardan 
dolayı Büyükşehir Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan’a, 

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt’a,MASKİ Genel 
Müdür Yaşar Karataş’a ve eki-
be teşekkür etti.

Mahalle Muhtarı Sema; 
“Çalışması yapılan yol içme 
suyu kaynağına gidiyor, ge-
lecek olan su Yekti, Hopun,-
Pancarlı ve Tesbili mezrala-
rına hitap ediyor. Yıllardır bu 
su gelmişti ama kaynaklara 
ulaşamıyorduk, tamiratlarını 
yapmak ve yaptırmak zor olu-
yordu. Bugün Belediye Başka-
nımız burada bir çalışma plan-
ladı, yolumuz yapılıyor burada 
birde sulama suyumuz var in-
şallah onuda yapacağız. Bu ça-
lışmalardan dolayı Büyükşehir 
Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan’a, Doğanşehir Belediye 

Başkanı Durali Zelyurt’a, Baş-
kan yardımcılarımıza,MASKİ 
Genel Müdür Yaşar Karataş’a 
ve ekibe çok teşekkür ederim.” 
Dedi.

Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt ise Örencik 
mahallesinde 4 sokağa yapı-
lan içme ve sulama suyu çalış-
masından dolayı Büyükşehir 
Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan’a, MASKİ Genel Müdür 
M.Yaşar Karataş’a ve ekibe te-
şekkür etti ve açıklamalarına 
şöyle devam etti.

Başkan Zelyurt, “Örencik 
mahallemizin Yekti sokağın-
dayız, bulunduğumuz yer Sağlı 
yaylasıdır. Daha önceleri bu-
rada yol yoktu muhtarımız ve 

vatandaşlarımız şikayetlerini 
ve taleplerini sık sık dile geti-
riyordu. Suyun gözlerine ge-
nelde katırlarla, hayvanlarla 
ve yaya gidildiği söyleniyordu. 
O yüzden suyun getirilmesin-
de büyük sıkıntı yaşadıkları-
nı belirtmişlerdi. Büyükşehir 
Belediyemize ilettikten sonra, 
MASKİ Genel Müdürümüz ile 
görüştük ve bugün

birlikte yürüttüğümüz ça-
lışma ile bu yolu açmaya baş-
ladık. Bu yol açıldıktan sonra 
suyun gözüne ulaşıldığında 
Yekti,Hopun,Pancarlı ve Tesbi-
li mezralarına içme ve sulama 
suyunu daha çabuk ulaşmış 
ve su problemi daha çözümlü 
hale getirmiş olacağız.” Dedi.

Ağbaba İŞKUR’un Rakamlarla Oynadığını İddia Etti

2021 yılı üçüncü Malatya 
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim 
Kurulu toplantısında 2021 yılı 
Haziran ayı sonu itibarı ile Ma-
latya İŞKUR İl Müdürlüğü’ne 
kayıtlı işsiz sayısı 29 bin 303 
kişi olarak açıklandı. TÜİK ve-
rilerine göre Malatya’nın da 
içerisinde yer aldığı TRB1 böl-
gesinde işsizlik oranının ise 
%10,6 olduğu belirtildi. CHP 
Genel Başkan Yardımcısı Veli 
Ağbaba, Malatya İŞKUR Mü-
dürlüğü’nün pandemi döne-
minde işsiz sayısını en az 23 
bin kişi azaltarak bir mucize 

gerçekleştirdiğini belirtti
CHP Genel Başkan Yardım-

cısı ve Malatya Milletvekili Veli 
Ağbaba, Malatya’daki işsiz sa-
yısındaki olağanüstü artış-a-
zalışın sebeplerinin kamuo-
yuna açıklanması gerektiğini 
belirtti. Ağbaba, “2019 Yılı son 
İl İstihdam Kurulu toplantısın-
da İŞKUR Malatya İl Müdürlü-
ğü’ne kayıtlı işsiz sayısı 52 bin 
436 iken, pandeminin etkileri-
nin en çok hissedildiği Haziran 
2020 ‘de 38 bin 422’ye,Eylül 
2020’de 35 bin 44’e , 2021 yılı 
Mart ayında 31bin 153’e, 2021 

yılı Haziran ayı sonu itibarı ile 
de 29 bin 303’e gerilediği açık-
landı.Yani pandemiye girerken 
52 bin olarak açıklanan Malat-
ya’daki  işsiz sayısının 1,5 yıl 
sonra 29 Bin’e düştüğü resmi 
olarak kamuoyuna duyuruldu.
İşsiz sayısının pandemi döne-
minde 23 bin kişi azalıyor ol-
ması büyük bir mucize! ” Dedi.

“RAKAMLAR 
MANTIKLI 

AÇIKLAMAYA 
MUHTAÇ”

Ağbaba, “İŞKUR Ana say-
fasında yer alan istatistiklere 
göre Malatya İŞKUR İl Müdür-
lüğü 2020 Yılında 11.458 kişiyi, 
2021 Ocak-Mayıs döneminde 
ise 5496 kişiyi işe yerleştir-
miş durumda.2020 yılında 
11.897 kişi işsizlik ödeneğine 
başvururken,2021 Mayıs ayı-
na kadarlık sürede ise  işsizlik 
ödeneğine 4582 kişi başvuru 
yapmış durumda. Yani  1,5 yıl-
lık süreçte işe yerleştirilen kişi 

sayısı 16 bin 954 kişi olurken 
aynı dönemde 16 Bin 479 kişi 
işten çıkarıldığı için İşsizlik 
Ödeneğine başvuru yapmış.İş-
sizlik ödeneğine başvuran kişi 
sayısı işe yerleştirilen kişi sayı-
sından bile fazlayken 1,5 yıllık 
dönemde işsiz sayısının 23 bin 
kişi azalması mantıklı bir açık-
lama bekliyor” ifadelerini kul-
landı.

“TÜRKİYE 
GENELİNDE HER 

GÜN 3 BİN 400 KİŞİ 
İŞSİZ KALDI”

İşten çıkarma yasağı olma-
sına rağmen geçen yıl Türki-
ye’de her gün 3 bin 400 kişinin 
işsiz kaldığını belirten Ağbaba, 
“ İşsizi dahi 'işsiz' saymayan 
TÜİK'in manipülasyonları pek 
çok kurumda kendisini gös-
teriyor. Ancak rakamlarla ne 
kadar oynanırsa oynansın ül-
kedeki işsizliğin acı gerçeğini 
ne yazık ki gizleyemiyor.” dedi.
HABER MERKEZİ

29 Bin Kişi İş Arıyor!
2021 yılı üçüncü İl İstih-

dam ve Mesleki Eğitim Kuru-
lu toplantısı Vali Aydın Baruş 
Başkanlığında gerçekleştirildi. 
Yılın ilk 6 aylık değerIendiril-
mesinin yapıldığı toplantıda, 
kuruma kayıtlı 29 bin 303 iş 
arayanların yüzde 97,5' inin 
normal statüde iş arayanların 
yüzde 2’si engelli statüsünde, 

eski hükümlülerin ise yüzde 5 
oranında olduğu belirtildi. 

Malatya Çalışma ve İş Ku-
rumu İl Müdürlüğü tarafından 
teklif edilen maddelerin de-
ğerlendirildiği toplantıda Ku-
rul üyesi diğer kurum ve kuru-
luşlarca talep edilen gündem 
maddeleri görüşülerek öneri-
ler alındı. Valilik toplantı salo-

nunda düzenlenen toplantıya; 
Vali Baruş ’un yanı sıra, kamu 
kurum yöneticileri ve STK tem-
silcileri katıldı.

Malatya Çalışma ve İş Ku-
rumu İl Müdürlüğüne kayıtlı 
iş arayanların çok büyük bir 
kısmının genç işsizlerden oluş-
tuğu belirtildi. Paylaşılan ra-
porda yaş gruplarına göre iş 
arayanlara bakıldığında 15 ila 
24 yaş arasındaki 10 bin 662 

gencin işsiz olduğu aktarıldı. 
Erkeklerde işsizliğin en fazla 
görüldüğü yaş grubu yüzde 
17,6 ile 20-24 yaş grubu olur-
ken ikinci sırada yüzde 11,4 ile 
25-29 yaş grubu geldiği iletildi. 
Kadınlarda ise en yüksek ora-
nın görüldüğü yaş grubu yüzde 
12,7 ile 20-24 yaş grubu olup 
ikinci sırada yüzde 9,3 ile 25-29 
yaş grubunun yer aldığı bilgisi 
paylaşıldı.
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Soldan sağa
1. Çok yavaş... 2. Bir şeyi dikine koymak, dayamak, dur-

durmak (halk ağzı)... Uzaklaşmak, uzamak, ara açılmak 
(halk ağzı)... 3. Emmekten çürüyen yer, emme izi (halk 
ağzı)... Maddi şeylere değer vermediği için üstüne başına 
özenmeyen, dağınık, derbeder (eski)... 4. Mutluluk (halk 
ağzı)... Goşizm yanlısı olan kimse veya tutum... Kendisine 
inanılan kimse... 5. Cömert.. İnleme, inilti (eski)... Kayak... 
6. Kuyruk sokumu kemiği, pöç (halk ağzı)... Tatlıyı andıran, 
tatlıya benzeyen, tatlı gibi... 7. İlişmek işi... Hakka, adalete 
uymayan... 8. Lütesyum elementinin simgesi... Dek, değin, 
kadar, beri vb. edatlarla birlikte kullanılarak bir fiilin, bir 
hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı veya sona erdiği 
noktayı, zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir bi-
çimde anlatan bir söz... “Tam yerine denk gelmek, uygun 

gelmek, yakışmak” anlamlarındaki “... oturmak” deyi-
minde geçen bir söz... Utanma, utanç duyma... Köpek... 
9. Tadı güzel ve besleyici bir tür mantar, keçi mantarı... 
Zonguldak iline bağlı ilçelerden biri... 10. Çarpma, sıkış-
ma, burkulma vb. etkenlerle vücudun bir yeri ağrı verir 
duruma gelmek... Dede, büyük baba, ata... 11. Kaynağı mi-
tolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı... İşaret olarak yere 
dikilen çubuk (halk ağzı)... Saati olan, saati bulunan... 12. 
Tarım ürünlerinden alınan onda bir oranındaki vergiler 
(eski)... Mercimek (halk ağzı)... Pamuk kozası (halk ağzı)... 
13. Hamalların sırtlarındaki yükü dayayarak dinlenmeleri 
için sokak kenarlarına konulmuş yüksekçe taş... Geri dö-
nen (eski)... 14. Bir hesap gereğince daha alınmamış olan 
para, mal vb. şey, matlup, verecek karşıtı... Kırışmak işi... 
15. Kayma imkânı veya olasılığı bulunmak... Şehir...

Yukarıdan aşağıya
1. Ödemek işi... İlaç sürmek... 2. Anlam bakımından 

birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan bir söz... 
Büyüklük, büyük olma durumu, yücelik, izzet... Yaptığı iş 
beğenilmediğinde “sanki iş görmüş gibi” anlamında kul-
lanılan bir söz... 3. Üretimle uğraşan kimse, yetiştirici, 
müstahsil, prodüktör, tüketici karşıtı.. Albay (eski)... 4. Bir 
kimseyi kötüleme, yerme, yergi (eski)... Başından alarak, 
bir kez daha, yeniden... Hindistan’da prenslere verilen un-
van... 5. Çoğunlukla spor yarışmalarında seyircileri coştu-
ran kimse... Yiyecek... Mizaç, huy, tabiat, karakter (eski)... 
6. Tarımda bir yılda derlenen ürünlerin bütünü... Afyon, 
tütün, kahve, çay vb. keyif veren maddelere alışmış olan 
(kimse)... 7. Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... Can dostu... 8. 

Palmiyegillerden, taze filizleri Hindistan’da sebze gibi ye-
nen, meyvesinden reçel yapılan çok sert bir ağaç... 9. Bir 
canlıda sürekli veya geçici yaşayarak ona zarar veren baş-
ka canlı, parazit... Türk alfabesinin on dördüncü harfinin 
adı, okunuşu... 10. Sırt dayayacak yer... Herhangi bir se-
beple burun zarının gıcıklanması sonucu solunum kasları-
nın birdenbire kasılmasıyla ağız ve burundan hızlı, gürül-
tülü soluk boşalması olayı, aksırma, hapşırma, hapşırık... 
11. Karakter... Benzer, eş, denk... Kiraya verilerek gelir ge-
tiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mülk, akaret (eski)... 12. An-
layışsız, ahmak, ebleh, kalın kafalı, bön (eski)... Deride ve 
genellikle boyunda görülen, lenf düğümlenmelerinin şiş-
kinliğiyle beliren tüberküloz türü... “Yok, olmaz” anlamın-
da kullanılan bir söz (halk ağzı)... 13. İnançsız... Naylondan 
yapılmış içecek kabı... 14. Üzerine basıldığında çöken ça-
murlaşmış toprak... Ciltlenmiş olan... Manganez elemen-
tinin simgesi... 15. İki görevde de kullanılabilen çatı: alın-
mak, toplanmak, 
sanılmak sözleri-
nin hem dönüşlü 
hem de edilgen 
çatı olarak kul-
lanılması gibi... 
Herhangi bir ko-
nuda çok ileri git-
me, ölçüyü aşma, 
aşırı davranma, 
taşkınlık, tefrit 
karşıtı (eski)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

İSTERSİN
Zaman gelir devran döner,
Bir gün olur havan söner,
Günden güne için yanar,
Sen istersin sen gülersin.

Güneş doğar yağar dolu,
Ne çiçek var ne de gülü,
Gün gelince ötmez dili,
Sen istersin sen gülersin.

İnan cana gücüm yetmez,
Dalın olsa meyve tutmaz,
Senin gözün gülü seçmez,
Sen istersin sen gülersin.

Günle doğar sazın dili,
Dert dağıtır onun teli,
Yara sarar dağın gülü,
Sen istersin sen gülersin.

Garip gezer dağ yamacı,
Hem gardaş der hem bacı,
Gönül için alsan tacı,
Sen istersin sen gülersin.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Cumhurbaşkanı Kayısıyı Sordu
Malatya Ticaret Borsası Başkanı 

Ramazan Özcan, Toprak Mahsülleri 
Ofisinin alımlara girmesini bekle-
diklerini belirterek “Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan kayısıyı 
yakından takip ediyor. Bu yıl kayısı-
dan gelecek döviz miktarını sordu” 
dedi.

Malatya Gazeteciler Cemiye-
ti Başkanı Vahap Güner ve Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Malatya Ticaret 
Borsası Başkanı Ramazan Özcan’ı 
ziyaret etti. Ziyarette konuşan Gü-
ner, Malatya Ticaret Borsası Başka-
nı Ramazan Özcan'ı ziyaret ederek 
Malatya ekonomisinin can damarı-
nı oluşturan kayısıda yaşanan son 
gelişmeler hakkında zaman zaman 
görüş alış verişinde bulunduklarını 
söyledi.

Güner, Borsa Başkanı Özcan'ın 
hem ihracatçıyı hem de üreticiyi 
savunma konumunda yer aldığını 
belirterek, "Kayısıda hasat döne-
mi belirli aşamaya geldi. Ağustos 

ayından itibaren kuru kayısı piyasa 
çıkacak. Bu aşama Toprak Mahsul-
leri Ofisi’nin kayısı alımı için hazır 
olması gerekmektedir. Başkanımı-
za çalışmalarından dolayı teşekkür 
ediyorum" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANIMIZ 
KAYISIYI YAKINDAN 

TAKİP EDİYOR
Malatya Ticaret Borsası Başkanı 

Ramazan Özcan ise Malatya kayısı-
sının gerek ihracatta gerekse üre-
timde en iyi noktaya gelebilmesi için 
Malatya’daki görsel ve yazılı medya-
nın vermiş olduğu desteklerden do-
layı teşekkür etti. Özcan, konuşma-
sına şöyle devam etti:

"Malatya kayısısı son iki yılda 
çok önemli bir istikrar yakaladıysa, 
üreticinin mutlu olduğu maliyet fi-
yatlarının çok üzerinde ürünlerini 
değerlendirme fırsatları bulabil-

diyse yerel medyanın ciddi emeği 
var. 2020 yılında özellikle yapmış 
olduğumuz yatırım ve çalışmalar 
konusunda Lisanslı Kuru Kayısı De-
posu’nun hayata geçirilmesi, Toprak 
Mahsulleri Ofisi’nin özellikle ürüne 
müdahale alımları ve taban fiyat 
konusundaki çalışmalarımızda cid-
di destekler sağlandı. Son olarak 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Ertdoğan ile görüşmemizde, bizden 
Malatya kayısısının durumunu ve ih-
raç ve iç piyasa tüketim miktarını ve 
getirecek yıllık döviz miktarı hakkın-

da görüşlerimizi aldı. Cumhurbaşka-
nımız kayısısı yakından takip ediyor 
ve gerekli tüm destekleri vereceğin-
den eminiz. Malatya kayısısında bu 
yıl hedef 500 bin dolar döviz girdisi 
sağlamaktır.. Malatya kayısını, ta-
rım ve hayvancılığını bu bölgenin 
özellikle Anadolu’da en önemli yere 
taşımak için hep birlikte mücadele 
edeceğiz."

Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Özcan, Başkanı Va-
hap Güner ve yönetim kurulu üyele-
rine teşekkür etti.

İŞKUR’dan 101 Milyon TL’lik Destek
Malatya İŞKUR Müdürlüğü ta-

rafından Malatya’da 2020 yılı gene-
linde ve 2021 yılı 6 aylık döneminde 
toplamda 32 bin 452 kişiye 101 mil-
yon 733 bin 696 TL’lik İşsizlik Sigor-
tası, Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi 
Ücret Desteği ödemesi yapıldığı be-
lirtildi. 

İşsizlik Sigortası, Kısa Çalışma 
Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği öde-
meleri kapsamında 2021 yılının ilk 5 
ayında 127 Milyon 673 Bin 677 TL’lik 
bir ödemenin yapıldığı duyuruldu. 

Malatya Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüğü tarafından paylaşılan 
2021 yılı 6 aylık faaliyet raporuna 
göre, Malatya’da 4 bin 575 kişinin İş-
sizlik Ödeneği Başvurusu yaptığı an-
cak bu sayıdan 921’inin İşsizlik Öde-
neği Hak Eden olarak kabul edildiği 
ve 201 yılının ilk 5 ayında 9 milyon 
410 bin 290 TL’nin ödendiği bilgisi 
paylaşıldı. 

Kısa Çalışma Ödeneği Hak Eden 
Kişi Sayısı 674 olurken, 5 aylık sü-
reçte 14 bin 158 kişiye 71 milyon 963 

bin 906 TL’lik ödeme yapıldı. Malat-
ya’da yine 5 aylık süreçte 13 bin 325 
kişi Nakdi Ücret Desteği aldı. Bu ki-
şilere toplamda 46 milyon 299 bin 
481 TL’lik ödeme gerçekleştirildi. 

Pandemi döneminde Malatya 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlü-
ğü’ne 2020 yılı genelinde 11 bin 906 
kişi İşsizlik Ödeneği başvurusu yap-
tı. yapılan başvuruların değerlendi-
rilmesi yapıldığında kriterlere uyan 
3 bin 293 kişinin İşsizlik Ödeneğini 
hak ettiği belirtildi. İşsizlik Sigortası 

kapsamında 7 bin 161 kişiye toplam-
da 34 Milyon 607 bin 625 TL işsizlik 
ödeneği yapıldığı aktarıldı. 

Yayınlanan raporda, 2020 yı-
lında Kent genelinde Kısa Çalışma 
Ödeneğini hak eden 29 bin 014 kişi-
den 28 bin 685 kişiye toplamda 183 
milyon 891 bin 734 TL ‘lik destek 
sağlandığı anımsatıldı. 

Nakdi ücret desteği ödemele-
ri kapsamında ise 19 bin 127 kişiye 
toplamda 55 milyon 434 bin 215 
TL’lik katkı sağlandığı kaydedildi. 
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T.C. DOĞANŞEHİR İCRA DAİRESİ 2019/157 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 60 Ada, 28 Parsel, YENİ Mahalle/Köy, 9 Nolu 
Bağımsız Bölüm Malatya ili,Doğanşehir ilçesi,Yeni mahalle,İnönü cad.60 ada, 28 parsel sayılı taşın-
maz tapu kaydına göre 1.026 m² yüz ölçümüne sahip arsa vasfında, 3. normal kat, bağımsız bölüm 
No: 9 tam hisseye sahip ELİF TOROMAN’A aittir. Meskenin bulunduğu bina bodrum kat, zemin 
kat ve 4 normal kattan oluşmaktadır. Binada asansör sistemi vardır.Çatı örtsü kiremit kaplamadır. 
Meskenin alanı yaklaşık 165,m ² ‘dir. Meskenin ısınma sistemi ve sıcak suyu doğalgaz kombidir. 
Mesken salon,günlük oda ve iki yatak odası, mutfak, banyo, wc, antre , hol ve üç balkon mahallerin-
den oluşmaktadır. Salon,günlük oda, iki yatak odası tabanları laminat parke, duvarları sıvalı boyalı, 
tavan sıvalı boyalı,kartonpiyer süslemedir. Mutfağın taban seramik, duvarlar sıvalı boyalı, dolaplı, 
mermer tezgahlıdır. Antre ve balkonun tabanı seramik duvarları sıvalı boyalıdır. Banyo ,wc tabanları 
ve duvarları seramik kaplama, kapıları pwc doğramadır. Islak hacim mahallerinin kapıları pwc ,oda 
kapıları ahşap, dış kapı çelik, pencereler pwc doğramadır.Bina ve meskenin yapı sınıfı III.sınıf B gru-
bu yapıdır.Bina yaklaşık6-7 yıldır. Mesken bina girişinin sol köşesinde ve yol cephesine bakmaktadır. 
Taşınmazı oluşturan 28 nolul parsel belediye imar planı içerisinde 5 katlı konut ticari alanda yer al-
maktadır.Konumu itibariyle anayol üzerinde ve ilçe merkezine yakın olup, genelde konut alanıolarak 
kullanılan bir bölgededir.Taşınmaz sosyal donatı alanlarına, marketlere,resmi kurumlara,şehrin ana 
ulaşım arterlerine, sağlık ocağına, semt pazarına, okullara,parklara yürüyüş mesafesindedir.Mevcut 
belediyenin bütün alt ve üst yapı hizmetlerinden asgari ölçüde faydalanmaktadır.KIYMET TAKDİ-
Rİ:224.685,00 TL’dir.
Adresi   : Malatya ili, Doğanşehir ilçesi,
   Yeni mah.,İnönü cad. Yıldırım apt. No:49  kat:3 no:9
Yüzölçümü  : 1.026,00 m2  
Arsa Payı  : 450/10260
İmar Durumu  : İnşaat tarzı imar planında bitişik nizam
   beş katlı konut ticari alanda yer olmaktadır. 
Kıymeti  : 224.685,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
1. Satış Günü  : 15/09/2021 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü  : 14/10/2021 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri  : DOĞANŞEHİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihin-
den önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecek-
tir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna ka-
dar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana 
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Dev-
let tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelik-
le teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği tak-
dirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2019/157 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

AHTE VEFAYA
SAYGILARIMLA 
DEGİRMANA
GALKMAH

Güz gelmeden Malatya’da, Doğanşehir 
de her ev mutlaka “degirmana galğhardı”. 

Evlerin bahçelerinde büyük kazanlarda 
kaynatılan buğdayın küçük bir kısmı evde 
“hedik” yapılarak konu komşuyla yenir, di-
ğer büyük kısmı ise o yıllarda birçok ma-
hallede bulunan değirmenlerden gün ve 
sıra şimdiki tabirle randevu, o yıllardaki 
söylenişiyle “nöbet” alınarak bir ritüeller 
manzumesi içerisinde götürülüp orada 
evlerin ihtiyacı olan ve alamet-i farikamız 
yüzlerce “küftemizin”! yapımı için gerekli 
olan, olmazsa olmaz gıdamız bulgur haline 
getirilirdi.

İşte bu işleme “degirmana galğhmağh” 
denirdi. 

Buğday kaynatılırken kazanın is olma-
sını engellemek için kazanın bir bölümü 
küllenirdi. Kazanın altına balcan ve isot 
koyulur, sonra ıslatılmış tandır ekmeğine 
sarıp gülüşügünen yenirdi. 

Kaynayan buğday, kazanlardan saplı 
bakır taslarla çıkarılıp sitillere dolduru-
lur sonra damlara çıkarılırdı. Damlara da 
bembeyaz sakız! gibi “hılalar” serilir üze-
rine kaynamış buğday yayılır ve kuruma-
ya bırakılırdı. Hılaların başına da kuşların 
yemesini engellemek için bir korkuluk di-
kilirdi.

Buğday gaynatıldıktan sonra gonu 
gomşu toplanırdı. Büyük hılaların ortasına 
ekmek tahtası konur, tahtanın üzerine de 
atlanacak (ayıklanacak) buğday, onun or-
tasına da büyük bir tas konurdu. Atlanan 
(ayıklanan) buğday hılanın üstüne, çıkan 
taşlar da tasa bırakılırdı. Bu işleme “bul-
ğur atlama” denirdi...

Degirmandan nöbet haberi geldiği 
zaman evlerde büyük bir telaş başlardı. 
Çoğunlukla bu nöbet denen menem şey, 
mesai saati dinlemez, geceden gelmemizi 
emrederdi!.

Sezonda nöbet almak zor olduğu için, 
nöbet karşısında boynumuz kıldan incey-
di!. 

Onun için nöbet ne derse onu yapmak 
zorundaydık..!

“Degirmana galğhılacağı” gün, değir-
men için kıyafetler giyilir, yemekler yapı-
lır, yufkalar ıslatılıp çığhınlara yerleştirilir, 
boş çuvallar, torbalar ayarlanır, süpürgeler 
tedarik edilir ve arabacı Tahir efendiye ha-
ber verilirdi. Arabacı Tahir efendi dediysek 
kimse yanlış anlamasın, bu araba motorlu 
bir araç değil, “at arabası veya taş araba-
sı” dediğimiz türden bir arabaydı.

Gecenin ikisinde at arabasına unluk ve 
bulgurluk buğday çuvalları ve çığhınlar is-
tif edilir, ki bu buğdayların doldurulduğu 
çuvallara “Tay” denirdi. Degirmana gide-
cek olanlar da çuvalların (Tayların) üzerine 
oturur değirmene doğru yola koyulurdu. 
Degirmana gelince çuvallar indirilir, bu 
defa degirmancının gösterdiği yere istif 
edilir ve sıranın gelmesi beklenirdi.

Biz çocuklar toğhinik yemeden degir-
mandan çıkmazdık..!

Toğhinik ne ola ki dediğinizi duyar gibi 
oluyorum...

Bununla ilgili şöyle de bir olay anlatılır; 
İstanbul’da yüksek okulda okuyan iki 

genç Malatya’da bir çeşit tatlı olan Toğhi-
nik(Tohinik) satın almak için tüm esnafı 
dolaşmışlar. Hiç birinden olumlu sonuç 
alamamışlar. En sonunda tesadüfen, bir 
Malatya’lının dükkanına gelmişler. Amca 
toğhinik var mı demişler. Dükkan sahibi 
şöyle cevap vermiş. “Yeğen daha degirma-
na kalghmadığh”.

Bulgur ununun pekmezle karışımından 
elde edilen ve sıkmalar halinde yenilen 
şimdilerde unutulan bize özgü bir lezzetti 
toğhinik...

Tüm işler bitince değirmenciye para 
verilmez öğütülen buğdaydan ve undan 
belli bir miktar “hak” olarak verilirdi. (Son-
raki yıllarda Degirmanler’e para verilmeye 
başlandı).

Baş bulgur, orta bulgur, yarma, gen-
dime, simit, malğhutalık, irinti, çiğ köfte-
lik bulgurdan oluşan “zarğha” dediğimiz 

bulgur çeşitlerimiz değirmenden çıktıktan 
sonra bir süre güneşte havalandırılır ar-
dından “tepirlenir” ve elenip biraz da tuz 
katıldıktan sonra “hızna” lardaki ambar-
lardaki bölümlere yerleştirilirdi.

Ne zor ve meşakkatli bir iş değil mi? 
Onun için eski kadınlar için hep eli öpülesi 
kadınlarımız tabirini kullanmışımdır.

Kısaca değirmene kalkmayı hatırlattık-
tan sonra, hepimizin gençliğinde anısı olan 
eski değirmenlerimizi hafızam elverdiğin-
ce hatırlatayım istedim...

O yıllarda değirmenlerimiz genellikle 
su gücüyle çalışan değirmenlerdi. Değir-
menler’in büyük bir kısmı derme suyu ile 
çalışır, Çarmuzu civarında kalan az bir bö-
lümü ise gelincik deresi (temiz olmayan 
su) denilen su gücüyle çalışırdı. 

Bu degirmanlarda öğütme işlemi, tahta 
küreklerle itilerek devasa silindirik bir da-
şın dönmesiyle yapılırdı. 

Onun için bulgurların içinden daş eksik 
olmazdı!

Elektrikle çalışan degirmanlar ise bir 
elin parmaklarını geçmezdi. 

Çevre yolu kenarındaki, Maliye binası-
nın yan tarafındaki otoparkın olduğu yere 
tekabül eden bir eski değirmenimiz vardı 
ki o değirmene “Abo Ağa degirmanı” de-
nirdi. Sulu sistem bir değirmen olan değir-
meni Abo ağa gilden Muhittin bey çalıştır-
maktaydı.

Babuktu yolu üzerinde, Arab Osman’da-
ki Verem Savaş dispanserinin ilerisindeki 
değirmenin ismi “Kızlar değirmeni” idi. Bu 
degirman de su ile çalışırdı.

Eskiden “horhor” tabir ettiğimiz, uç 
bağlardaki su ile çalışan “Gasımın degir-
manı”. (Kasım Gökbulut).

Mücelli semtinin en büyük değirme-
ni Pazarbaşı ailesinin dedelerinin işletti-
ği ”Feyzo’nun Tahir’in degirmanı”. (Daha 
sonraki yıllarda Nuri Pazarbaşı ve oğlu Ke-
mal Pazarbaşı işletti)

Beş Konaklarda ki değirmenin adı, 
“Mahammed’in ataş degirmanı” idi. Bu de-
ğirmen elektrikle çalıştığı için ateş değir-
meni denirdi.

Sivas caddesindeki stadyumun karşı-

sındaki sokakta bulunan adını hatırlaya-
madığım bir su degirmanı daha vardı.

Arab Osman’da 1960 yılında hizmete 
giren İbrahim Şalva’nın hizmete açtığı ve 
elektrikle çalışan “Şalvaların degirmanı”,

Yine Çarmuzu yolu üzerinde bir Ermeni 
vatandaşımız “Manik’in degirmanı” vardı 
ve su ile çalışırdı.

Eski Turgut Özal Kolejinin arka tarafın-
daki “Aziz Dayının degirmanı” 

Şimdiki Kavukçuoğlu hamamının arka 
tarafında bulunan “Kavukcuların degirma-
nı “

Taştepe yolu üzerinde “Kel Vahap’ın 
degirmanı”

”Abdulgaffar’da ki Sülügoğlu degirma-
nı”

Hasanbey’e giderken “Paşa degirmanı”
İzollutepe semtinde “Abdullah Dayının 

degirmanı
Ayrıca “Etem’in degirmanı”
“Tağhtalı Minare degirmanı”
“Asri degirmanı”
“Köprü Ağzı degirmanı”
“Şirelioğlu degirmanı”
”Erenler degirmanı “...
Doğanşehirde ;
Recep Ağa nın değirmeni ,
Ahmet Tuncer ‘ in değirmeni 
Daha sonra Doğanşehir İlçe Belediye 

Yanında Ahmet Yoldaş ‘ın elektrikle çalı-
şan değirmen 

Polatta ,Mızgida ,Sürgü de vs değir-
menler vardı. 

Her evin mutlaka degirmana galğhtığı 
yıllarda, çok büyük işlevleri olan değir-
menlerimiz ve büyük bir güç kaynağı olan 
değirmen sahipliği maalesef bugün yok 
olma noktasına gelmiştir. 

Adını hatırlayamadığım ve tarihin tozlu 
raflarına kaldırılan daha bir çok değirme-
nimiz maalesef fabrikasyon üretim karşı-
sında yaşama şanslarını kaybetmişlerdir.

Selam olsun Malatya’mın Dogansehiri-
min güzel insanlarına...

Kalın Sağlıcakla 
Saygılarımla Selamlıyorum. 
( Atilla Kantarcı )
Yaşar GÜZEL 


