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Mahalle bakkalı aslında geniş bir kültürü ifade eden 
tarihsel bir mekândır. bu yerlere sıradan bir ticarethane 
gibi bakmak hata olur kanısındayım. zira tarihî bir misyo-
nu vardır bakkalların. Süpermarketlere, alışveriş merkez-
lerine yenik düşmemesi de bundandır.

 Marketler ve kapitalizmin yeni icadı alışveriş mekân-
ları bakkallara rakip yahut onlara alternatif yerler 
değildir. Zira kulvarları farklıdır bakkalların. Sözgelimi tek 
fonksiyonları alışveriş yapılan yer olması değildir. Bakkal, 
mahallenin bütün haberlerinin alındığı yer demektir aynı 
zamanda. Çevrede olup bitenlerin nabzı burada ayaküstü 
sohbetlerde tutulur. Bir emlakçı gibidirler yeri geldiğinde. 
Etrafta hangi ev kiralık, hangi ev satılık onlardan soru-
lur. “şu bizim ev kiralık” diye önce bakkala haber verilir 
mesela.

Bakkal çevredeki halkı tanıyan objektif bir gözdür. 
Biraz daha eskilere gidince kızını verecek babanın damat 
adayını bakkaldan sorduğuna rastlamak zor olmayacaktır.

 Bakkal ile müşteriler arasındaki bağ, sadece alan-sa-
tan ilişkisinden ibaret değildir. Yani bakkal sadece müşte-
ri olarak görmez alışverişe gelenleri. Onlar birer tanıdık, 
ahbap, dost yahut komşudur. Bu bakımdan yalnızca malı-
nı pazarlamak isteyen bir tüccar değildir bakkal. Komşu-
suna, ahbabına malın iyisini vermek isteyen bir tanıdıktır. 
Ticaret ahlakı devrededir yani. “satılan mal geri alınmaz” 
ya da “veresiye teklif etmeyiniz” gibi son dönemin moda 
yazıları yoktur bu kültürün içinde. Maksat, “kimse mağ-
dur olmasın” olunca ticaretin şekli de değişir işte.

Bakkallar sadece bir şeyler satan insanlar değildir 
bizim kültürümüzde. Her zaman nakit sahibi olduğundan 
mahallelinin dara düştüğünde borç istediği yerdir bakkal. 
Gün gelir kızını evlendirenlerin derdini dinler, gün gelir 
babası hasta olan kızı... Kimileri çocuğun karnesindeki 
kırıklardan bahseder, kimileri işte terfi edişini bakkal ile 
paylaşır. Her gün işe ya da okula giderken görülen odur 
çünkü. her sabah selam verip, selam alınan odur...

Hangi alışveriş merkezinin, marketler zincirinin sahibi 
gelip düğününüzde sevincinize ortak oldu? Hangi hiper-
marketin sahibi cenazenizde üzüntünüzü paylaştı? ya da 
hangisini bir kez olsun gördünüz? Hangisi hastanız oldu-
ğunda “geçmiş olsun” dedi. Hangisi tebrik etti yeni işinizi 
yahut kazandığınız yeni okulu? Hangisi ile bayramlaştınız 
bugüne kadar? Hiç olmazsa bir “günaydın” dediler mi 
size? “babam akşama gelince parasını verecek” dediğin-
de çocuğunuzun kucağına iki ekmek verirler mi sizce? 
Cevaplar olumsuz değil mi? onlar da sizden kazandıkları 
paralarla yaptıkları düğünlere davet etmiyorlar zaten sizi. 
Sizin sayenizde aldıkları arabaları, evleri için bir güler yüz 
bile göremiyorsunuz onlardan.

Ahbabınız, dostunuz, komşunuz mahalle bakkalları 
köşe başında, evinizin karşısında, alt katınızda, yanı başı-
nızda sizleri bekliyor. Hayırlı alışverişler!

HÜSEYİN
KARAASLAN

Mahalle Bakkalı

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert:

“DOĞANŞEHİRİMİZİ ALTYAPI
SORUNLARINDAN ARINDIRIYORUZ”

Doğanşehir İlçesi’ni ziyaret eden MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın talimatları ile alt-
yapıya ciddi yatırımlar yapıyoruz. Doğanşehir İlçemizi altyapı sorunlarından 
arındırdık” dedi.2’DE

MASKİ: “Doğanşehir Fındık Mahallesi Altyapısı Komple Yenileniyor”
Malatya Büyükşehir Be-
lediyesi Su ve Kanali-
zasyon İdaresi (MASKİ) 
Genel Müdürlüğü, kırsal 
bölgelerde altyapı ça-
lışmalarına ara verme-
den devam ediyor.4’TE

Biyoçeşitliliğimiz Kayıt Altına Alınıyor
Doğa Koruma Milli 
Parklar Bölge Mü-
dürlüğü Tarafından 
Yürütülen Biyolojik 
Çeşitlilik kapsa-
mında Geleneksel 
Bilginin Kayıt altı-
na alınması Projesi 
devam ediyor.3’TE
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DOĞANŞEHİRDE 1940 

YILINDA YAŞANMIŞ 

BİR OLAY!!!

... Belki de ilk defa duyacağınız bir olay... 

1940 yılında Doğanşehir daha ilçe olma-

mış. Ama çok önemli bir buluşla tanışmış. Bir 

ampul ile ışık verecek kadar ELEKTİRİK üreten 

sistem kurulmuş. Bir müddet sonra bu elekt-

rik iki ampul aydınlatacak kadar geliştirilmiş. 

Bu gün belki çok basit gibi gelebilir ama 1940 

yılında bunu başarmak çok ama çok öneli bir 

olaydır.

Çünkü Türkiye’ nin % 90 ı o yıllarda karan-

lıkta

.....

Şöyle olmuş: Doğanşehir in Güney batısın-

da KARAMAN ÇAT diye bilinen bir mevki vardır. 

Buradan Doğanşehir in içine doğru akan ve Do-

ğanşehir in Karşıyaka ve Yeni Mahallelerini biri 

birinden ayıran bir dere vardır. Bu derenin suyu 

Karaman çat bölgesinden bir kanalla Doğanşe-

hir in içine doğru getirilir. Hamamın oraya ka-

dar getirilen bu su hamamın orada eskiden 90 

derece dik ve 10 - 15 metre yüksekliğinde bir 

kaya vardı ( şimdi yok ettiler ) Bu kayanın tam 

üstünde bir boru ile su aşağıya bırakılıyor ve 

burada elektrik enerjisine çevriliyor. Üretilen 

elektrik bir ampulü aydınlatıyor.

Suyun yukarıda bırakıldığı yerdeki kayanın 

tam dibinde kaynak suyu çıkıyordu. Bu pınarın 

yanına bir direk dikiliyor ve ampul bu direğe 

takılıyor. Akşam olunca düğmeye basarak ay-

dınlanma oluyor. Doğanşehir in O zamanki ya-

şayan halkı akşamları orada toplanıp hem pı-

nardan su içiyor hem de elektrikle aydınlanmış 

yerde sohbet etmenin tadını çıkarıyor.

...

Bir müddet sonra üretimi artırma yoluna 

gidiyorlar .

İki ampul yakacak kadar elektrik üretiyor-

lar. 

Üretilen ikinci ampulü kablolarla taşıyarak 

ağanın (MUSTAFA AĞA) evine götürüyorlar.

Ağanın evi, Şimdiki düğün salonunun ya-

nında bahçe içinde iki katlı kerpiçten yapılmış 

ve halen kullanılan sarı renkli bir evdir...

Böylece ilk elektrik üretimi yapılıyor. Bu 

olay daha sonra büyük elektik santralinin yapıl-

masının öncüsü olacaktır.

Bir sonraki yazımda da o santrali yazaca-

ğın...

MUSTAFA
BİRİ

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert:

Doğanşehir İlçesi’ni ziyaret eden 
MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, 
“Büyükşehir Belediye Başkanımız Sa-
yın Selahattin Gürkan’ın talimatları ile 
altyapıya ciddi yatırımlar yapıyoruz. 
Doğanşehir İlçemizi altyapı sorunla-
rından arındırdık” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su 
ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel 
Müdürlüğü, altyapı yatırımlarına ara 
vermeden devam ediyor. Çalışmalar 
kapsamında Doğanşehir İlçesi’ne bağlı 
Beğre Mahallesi’nin içme suyu sorunu 
çözüldü. MASKİ Genel Müdürü Mehmet 
Mert, Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt, Beğre Mahalle Muhtarı 
Abdurrahman Küçük ve Örencik Ma-
halle Muhtarı Mustafa Sema çalışma-
ları yerinde incelediler.

Beğre Mahallesi’ne yapılan alt ve 
üstyapı yatırımlarından dolayı Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan’a teşekkür eden Beğre Mahalle 
Muhtarı Abdurrahman Küçük, “MASKİ 
Genel Müdürlüğü, Doğanşehir Merke-

zimize içme suyu isale hattı ve içme 
suyu deposu inşa etti. Yapılan bu çalış-
malardan dolayı Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan 
başta olmak üzere MASKİ Genel Müdü-
rü Mehmet Mert ve ekibine teşekkür 
ediyorum” dedi.

Örencik Mahalle Muhtarı Mustafa 
Sema ise, “Örencik Mahallemizin Ku-
rudağ, Hopun, Yekli, Tespihli, Pancarlı 
kısmında yaklaşık 14 kilometre uzun-
luğunda asfalt yapıldı. MASKİ Genel 
Müdürü Mehmet Mert ise Kurudağ’da 
kanalizasyon hattının yapılacağı müj-
desini verdi. Emeği geçen herkese te-
şekkür ederim” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 
MASKİ Genel Müdürlüğü ve Doğanşe-
hir Belediyesi olarak koordineli çalış-
tıklarını ifade eden Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı Durali Zelyurt, “Büyükşehir 
Belediyemiz ile beraber ilçemizde çok 
ciddi çalışmalar yaptık. Yol problem-
lerimizin ana arterleri bitti. Ara so-
kaklara kadar girilerek sati kaplama, 

sıcak asfalt birinci kat ikinci kat yama 
gibi çalışmalar yapıldı. MASKİ Genel 
Müdürümüz Mehmet Mert göreve gel-
diği günden itibaren ilçemize yatırım-
lar yapmaya başladı. Elmalı, Fındık, 

Sürgü, Erkenek, Güzelköy, Gövdeli ve 
birçok mahallemizde altyapı çalışma-
ları yaptılar ve yapmaya devam edi-
yorlar. Bizlerde Doğanşehir Belediyesi 
olarak tüm ekiplerimiz ile çalışmalara 

destek sağladık. Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a, 
MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert’e, 
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Da-
iresi Başkanı Hakan Demir’e ve sahada 
çalışan ekibe teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sa-
yın Selahattin Gürkan’ın talimatları 
doğrultusunda altyapı anlamında ciddi 
yatırımlar yaptıklarını aktaran MASKİ 
Genel Müdürü Mehmet Mert, maddi 
ve manevi desteklerinden dolayı Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan’a şükranlarını bildirdiklerini 
kaydetti. Mert, “Doğanşehir İlçesi Beğ-
re Mahallesi’ne bir depo yaptık. 4 ki-
lometre içme suyu hattı inşa ettik. Do-
ğanşehir altyapı ve üst yapı anlamında 
sorunsuz bir ilçe haline geldi. Belediye 
Başkanımız ile beraber koordineli bir 
şekilde çalışıyoruz. Altyapı çalışmala-
rı yaptık. Kaptajlarımızı yeniliyoruz. 
Burada çok ciddi bir emek var.  Emeği 
geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

“DOĞANŞEHİRİMİZİ ALTYAPI
SORUNLARINDAN ARINDIRIYORUZ”
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Soldan sağa
1. “Bir şeyin olmasına çok az kalmak” anlamına gelen “.... 

kalmak deyiminde” geçer... Canı yanan köpek ağlar gibi acı acı 

ses çıkarmak (halk ağzı)... 2. Özerklik... Yeni olgunlaşmaya baş-

lamış (yemiş) (halk ağzı)... 3. Kadife gibi olma durumu... Sarı 

ile mavinin karışmasından ortaya çıkan, bitki yapraklarının ço-

ğunda görülen renk.. 4. Acı, üzüntü, dert, keder... Büyükayı... 

Silisyum elementinin simgesi... 5. Yara bakımı... Kaldırma, hü-

kümsüz bırakma (eski)... Genellikle yakmak için kullanılan iri 

saman (halk ağzı)... 6. Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... Çamaşır le-

ğeni (halk ağzı)... Üretimde gerekli malı elde etmek için kullanı-

lan yarı işlenmiş mal... 7. Türlü renklerde, küçük küp biçiminde 

mermer, taş veya pişmiş toprak parçalarının yan yana getiril-

mesiyle yapılan resim ve bezeme işi... İpek böceği kozaları çö-

zülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kullanılan çok ince, esnek ve 

parlak tel... 8. Gösteriş, çalım, caka... İlaç, merhem (halk ağzı)... 

Amfiteatr... Birden sonra gelen sayının ad... 9. Anadolu ile ilgili, 

Anadolu’ya bağlı, Anadolu’da yaşayan (eski)... Barut saklanan 

kap veya yer, barut kabağı... 10. Kaçırtmak işi... Bir yüzeyde 

boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik... Renyum ele-

mentinin simgesi... 11. Yabancı paraların ulusal para cinsinden 

değeri... Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildi-

ğinde veya yanından uzaklaşıldığında kendisine söz ve işaretle 

bir nezaket gösterisi yapma, esenleme, merhaba... Yarı(eski)... 

12. Osmiyum elementinin simgesi... Aklaşmak durumu... İkiyüz-

lülük... 13. Yayla... Hısımlar, yakınlar (eski)... 14. Özel yetenekle 

ortaya konulan eser veya nesne, yaratı, kreasyon... Saygısız, 

çekinmesi olmayan... 15. Bir davanın bakılmasını kolaylaştır-

mak için yargıdan önce önlem niteliğinde verilen karar... Genel-

likle Azerbaycan ve Kafkasya’da giyilen, kuzu derisinden veya 

yününden yapılan, uzun tüylü başlık...

Yukarıdan aşağıya
1. Bazuka... Bir sanat eserinin veya yazılı bir metnin taklidi, 

asıl karşıtı... 2. Ataya yakışır davranış, babalık... Su yosunla-

rından, gelgitli denizlerin kayalıklara yakın yerlerinde yetişen 

esmer bir yosun... 3. Çevirge... Yapıların planını yapıp bunların 

gerçekleşmesini sağlayan kimse... İki şeyi birbirinden ayıran 

uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe... 4. Canlı bir biçimde 

(çalınmak)... Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınır-

ları arasında bulunan bir yer, dâhil... Düşüncesizce her işe atı-

lan, cüretkâr... 5. Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan... 

Menteşe... Büyük yelkenleri yönetmek için kullanılan ip... 6. Şa-

rap (eski)... Otomobil iç lastiği... İridyum elementinin simgesi... 

7. Hafif yağmur, serpinti... Atlatmak işi... 8. Düşünce... Karmaşık 

olma durumu... 9. Eksiklik, kusur (eski)... Tekinsiz... 10. Ülkenin 

vali yönetimindeki bölümü, vilayet... Birbirinin içine girip karış-

mış, girişik, çapraşık... Karışık renkli, çok renkli, alaca... 11. Her-

hangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı (eski)... 

İncirin döllenmesini sağlayan sinek... Bir tür büyüteç... 12. 

Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt... Gam dizisinde re ile 

fa arasındaki ses ve bu sesi gösteren nota işareti... Öğütülerek 

toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri... Giysi, 

giyecek, urba (eski)... 13. Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde 

yer alan illerinden biri... Köpek (halk ağzı)... Yüz örtüsü, peçe 

(eski)... 14. Eli açık, cömert (kimse) (halk ağzı).. Osmanlı donan-

masında tuğami-

rale eş bir rütbe... 

15. Sahnenin geri-

sinde ve yanlarında 

bulunan bölüm... 

Cisimlerin hareket-

lerini yörünge, hız 

ve ivme vb. konular 

bakımından incele-

yen mekanik kolu, 

sinematik...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

FERYADIM

Görür gözlerin

Neden görmez oldu?

Özlerim seni dostum

Zamana feryadım

Özüm sevgiden

Bu ayrılık neden?

Yel eser evvelden

Özlerim seni dostum 

Zaman feryadım

Dolu olan kadehime

Ben sadığım yeminime

Kalbimdeki demine

Özlerin seni dostum

Zamana feryadım

Garip der ki özün olam

Gönül ile nazın olam

Derde deva sazın olam

Özlerim seni dostum 

Zamana feryadım

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Biyoçeşitliliğimiz Kayıt Altına Alınıyor
Doğa Koruma Milli Parklar Böl-

ge Müdürlüğü Tarafından Yürütülen 
Biyolojik Çeşitlilik kapsamında Gele-
neksel Bilginin Kayıt altına alınması 
Projesi devam ediyor.

Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafın-
dan Veri Literatür ve saha çalışmala-
rında tespit edilen Biyolojik çeşitlili-
ğe Dayalı Geleneksel Bilgi (BGB) Veri 
Sayısının 2 bin 447 olduğu belirtilen 
sunumda; “Bunlardan Sağlık BGB 
Veri Sayısı: 1136, Beslenme BGB Sayı-
sı: 1016, Endüstriyel BGB Veri Sayısı: 
164, Tarım-Hayvancılık BGB Veri Sa-
yısı: 83 ve Diğer BGB Veri Sayısı 48 
adet olarak tespit edilmiştir.  

SAĞLIK ALANINDA 
KULLANILAN 

BİTKİLER LİSTELENDİ
Sağlık kategorisinde saha çalış-

maları sonucu 946 adet BGB verisi 
alındığı hatırlatılarak; “BGB verile-
rinde sağlık açısından kullanılan ve-
rilere bakıldığında; 109 adet yara iyi-
leştirici, 66 adet nezle, 61 adet şeker 
hastalığı, 43 adet öksürük kesici, 36 
adet iltihap kurutucu, 36 adet mide 
ağrısı, 34 adet çıban, 29 adet boğaz 
ağrısı, 28 adet siğil, 26 adet karın ağ-
rısında kullanılmaktadır. Sağlık kate-
gorisinde; Ficus carica subsp. rupest-
ris (İncir) siğil, Euphorbia macroclad 
(Sütleğen) siğil ve akrep sokmaların-
da, Quercus infectoria (Mazı meşesi) 
diş ağrısı, Plantago major subsp. ma-
jör (Sinir otu) iltihap kurutucu, Pis-
tacia terebinthus subsp. terebinthus 
(Menengiç) yara iyileştirici ve mide 
ağrısı, Lepus europaeus (Tavşan)’nun 
iç yağı eritilir kulak ağrısı için damla-
tılır. Citrullus lanatus (Karpuz) kulak 
ağrısına, Apis mellifera (Arı) işitme 
sorunu, Amaranthus retroflexus (Til-
kikuyruğu), Morus nigra (Dut) ağız 

yaralarında Gallus gallus domesticus 
(Tavuk) yumurtası kırık tedavisinde, 
Rosa canina (Kuşburnu) nezlede ve 
Rheum ribes (Işkın) şeker hastalığı, 
(Çobançökerten) prostat ve Testudo 
graeca (Kaplumbağa) kanı içilmek 
suretiyle lösemi için yöre insanı tara-
fından kullanıldığı belirlenmiştir.”ifa-
deleri yer aldı.

HAYVAN 
YEMLERİ AYRICA 

DEĞERLENDİRİLDİ
Tarım Hayvancılık kategorisi Baş-

lığı altında yapılan değerlendirmede 
ise ; “Morus alba (Dut) pekmezi hay-
vanlara şiştiğinde (zehirlendiğinde) 
verilir, Astragalus gummifer hay-
vanlara yem olarak verilir ve Feru-
la communis (Çakşır) keçiye sütünü 
güçlendirmek için yedirilir. Tarım_
Hayvancılık kategorisinde; Morus 
alba (Dut) pekmezi hayvanlara şişti-
ğinde (zehirlendiğinde) verilir, Ast-
ragalus gummifer hayvanlara yem 
olarak verilir ve Ferula communis 

(Çakşır) keçiye sütünü güçlendirmek 
için yedirilir.  Diğer kategorisi; Elae-
agnus angustifolia var. angustifolia 
(İğde) ve Peganum harmala (Üzerlik) 
nazarlık olarak kullanıldığı belirtil-
miştir” denildi. 

EN ÇOK RASTLANAN 
ÖRNEKLER YENİDEN 

TESPİT EDİLDİ
İl genelinde sık rastlanılan ortak 

kullanımlara ait örnekler şöyle sıra-
landı. “ Euphorbia (sütleğen) türleri 
ve incir sütü yoğurt ve peynir mayala-
mak için kullanılırken, aynı zamanda 
siğillerin üstüne damlatılır ve iyileş-
mesi sağlanmaktadır.  Sideritis liba-
notica subsp. libanotica (gevreğen), 
Stachys lavandulifolia (tüylü çay) çay 
olarak içilmektedir.  Crataegus (alıç) 
türleri kalp rahatsızlıklarında çay ola-
rak içilirken, aynı zamanda sirkesi ve 
marmelatıda yapılmaktadır. Cerasus 
mahaleb (mahlep) nazara karşı kulla-
nılmaktadır. Gundelia (kenger) sakızı 
mide rahatsızlıkları için kullanılmak-

tadır. Ağız yaralarında Morus nigra 
(kara dut) pekmezi veya meyvesi sü-
rülmektedir. Yaralar için Malva (ebe-
gümeci), Plantago (sinirotu),  Alcea 
(gülhatmi) en çok kullanılan türler 
olup  Achillea (civanperçemi), Hype-
ricum (sarıkantaron), Quercus (meşe) 
mazısı onları takip etmektedir. Dün-
yada sadece Malatya İlinde yetişen 
türlerimiz,  Tür Koruma Eylem Planı 
çalışmaları kapsamında izlenmek-
tedir Malatya Kantaronu, Yar Sasalı 
Peşmen Navruzu yer almaktadır. 

DARENDE’NİN HAS 
TÜLÜBAŞ’I KORUMA 

ALTINDA
Bölge Müdürlüğü 2022 Yılı Faali-

yetlerini ise; “Dünyada sadece Malat-
ya ili Darende ilçesi Irmaklı köyü çev-
resinde, yol ve bahçe kenarlarında 
yayılış göstermesi nedeni ile tehlike 
altında olan Has Tülübaş (Psephellus 
brevifimriata) Tür Koruma Eylem Pla-
nı kapsamında izlenmektedir” şeklin-
de duyurdu. A.Vahap Kaygusuz
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MASKİ: “Doğanşehir Fındık Mahallesi
Altyapısı Komple Yenileniyor”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanali-
zasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kırsal 
bölgelerde altyapı çalışmalarına ara vermeden 
devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürü 
Mehmet Mert: “BİZİM İŞİMİZ 

HİZMET ETMEK”
Doğanşehir İlçesi’ne bağlı Fındık Mahal-

lesi’nde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarını 
inceleyen MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, 
“Sorunların olduğu yere koşa koşa gideceğiz. 
Bizim işimiz bu. Vatandaşımızın sıkıntısını gi-
dermek bizim tek amacımızdır” dedi.

Çalışmalar kapsamında Doğanşehir İlçesi’ne 
bağlı Fındık Mahallesi altyapısı komple yenileni-
yor. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ve Fın-
dık Mahalle Muhtarı Diler Yıldırım yapılan çalış-
maları yerinde incelediler.

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Fındık Mahalle Muhtarı Diler Yıldırım, 
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan’a teşekkür etti. Sıkıntılı bir altyapıya sa-
hip olduklarını aktaran Muhtar Yıldırım, “İçme 
suyu ve kanalizasyon altyapısında büyük bir 
problemimiz vardı. Durumu Büyükşehir Beledi-
ye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a ilettik. 
Kendileri de en kısa sürede çalışmaların başla-
ması talimatını verdi. Çalışmalar devam ediyor. 
Hizmetlerden dolayı emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Se-
lahattin Gürkan’ın ‘İçme suyu ve kanalizasyon 
altyapısı olmayan bir yer kalmayacak’ sözünü 
hatırlatan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert 
ise Başkan Gürkan’ın talimatları doğrultusun-

da Malatya’nın her bölgesinde çalıştıklarını 
aktardı. Fındık Mahallesi’nin altyapısının işle-
tilebilecek bir durumda olduğu tamamını yeni-
lediklerini belirten MASKİ Genel Müdürü Mert, 
“Mahallemiz iç içe girmiş bir durumda. Çok cid-
di bir ekip çalışması yaparak altyapıyı tamamen 
yeniliyoruz. Doğanşehir bölgemizde çalışmala-
rımız devam ediyor. Hemen hemen bu bölge-

mizin sorunlarının yüzde 90’lık kısmını çözmüş 
durumdayız. Yeni hatlar yaptık, işletmeye uy-
gun olmayan hatları yeniledik. Yeni kaptajlar 
yaptık. Kaynak ve gözelerden iyileştirmeler 
yaptık. Arıtma Tesisimiz bitmek üzere. Yeni ge-
len talepleri de değerlendirmeye alarak altyapı 
sorunlarından arındırılmış bir Doğanşehir orta-
ya çıkaracağız. Fındık Mahallemizin altyapısını 

bitirdikten sonra üstyapı ile ilgili çalışmalar da 
yapılacak. Çok güzel bir mahalle olacak. Bizim 
işimiz bu. Biz koşa koşa geleceğiz. Maddi mane-
vi bizlerden desteğini esirgemeyen Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a 
şükranlarımı sunarken, ekip arkadaşlarımı da 
emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çalış-
malarımız hayırlı olsun” diye konuştu.

Kayısı Bahçelerinde Kuruma Uyarısı
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kentteki ka-

yısı bahçelerindeki kurumalarla ilgili bir basın 
duyurusu yayımlandı. Kayısı ağaçlarında görü-
len kurumaların 2017-2018 yıllarında görülen 
vakalara benzediği aktarılan açıklamada, geri-
ye dönüşü olmayan bahçelerin acilen sökülüp 
sahadan uzaklaştırılması gerektiğini belirtildi. 

Malatya Valiliği’nden Tarım ve Orman İl 
Müdürü Tahir Macit imzasıyla yapılan yazı-
lı açıklamada, modern meyvecilikte amacın 
diğer tüm tarımsal faaliyetlerde olduğu gibi 
birim alandan en yüksek verimi ve en kaliteli 
ürünü almak olduğuna yer verildi.

Üreticilerin yanlış veya yetersiz teknikler 
kullanmasının ürünün kalitesinin düşmesine, 
hastalık ve zararlıların çoğalmasına ve eko-
nomik kayıplara neden olduğunun yer aldığı 
açıklamanın devamında, “Makroskobik ince-
lemelerde; yanlış sulama sistemlerinden ve 
derin dikimden kaynaklı phytophthora kök ve 
kökboğazı çürüklüğü hastalığı, Eutypa geriye 
doğru ölüm hastalığı, Verticillium solgunluğu 
hastalık etmenleri ve Neoscytalidium dimidi-
atum etmenlerine rastlanılmıştır. Özellikle za-
yıf kalmış, yeterli sulama, gübreleme, bakım 
ve beslenme yapılmayan, budamaların yanlış 
yapıldığı ya da yapılmadığı ile koruyucu ilaç-
lamaların eksik yapıldığı bahçelerde bu hasta-
lıklar daha sık görülmüştür. 2022 yılının içinde 
bulunduğumuz zaman itibariyle yukarıda ismi 
geçen hastalıklar ilimizin kayısı alanlarında 
hasatla beraber ya da hasattan hemen sonra 
sıcaklıkların artması ve meyvenin olgunlaşma 
dönemlerinde meyve ağaçlarındaki besin ele-
mentlerini aşırı tüketmesi dolayısıyla ağaçla-
rın zayıf düşmesiyle tekrar yoğun bir şekilde 

ortaya çıkmıştır” bilgisi verildi.
Açıklamanın devamında,   kayısı bahçele-

rinde 2017-2018 yıllarında görülen kuruma-
lara benzerleri birçok bahçede görüldüğüne 
dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi: “Özellikle 
kuruyan dalları budayıp bahçede uzaklaştır-
mayan ya da tam olarak kurumuş ağaçları ke-
sip yok etmeyenler; bununla birlikte koruyucu 
ilaç yapmayan ve bilinçli gübreleme yapılma-
yan bahçelerde kurumalar devam etmektedir. 
Yazıhan, Yeşilyurt, Kale, Akçadağ, Battalgazi 
ve Darende ilçelerimizde terkedilmiş bahçe-
ler ya da gerekli ilgi gösterilmeyen çok sayıda 
bahçe bulunup bu bahçelerde ciddi kurumalar 
mevcut olup, geriye dönüşü de sağlanamaya-
cak birçok bahçe de mevcuttur. Geriye dönüşü 
olmayan bahçelerin acilen sökülüp sahadan 
uzaklaştırılması hastalık ve zararlıların azal-
tılması açısından çok önemlidir.”

 ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YER 
VERİLDİ

Yazılı açıklamada, kayısı bahçelerinde-
ki kurumaların önüne geçilebilmesi için şu 
çözüm önerileri paylaşıldı: “Kayısıda yaprak 
delen (çil) ve Monilya hastalığının bulaşma ve 
zarar yapma dönemi geldiğinde ağaçta mey-
ve olsun olmasın üreticilerimizin bu hastalık-
larla mücadeleyi mutlaka yapmaları gerekir. 
Mayıs ayı içerisinde ilkbahar donlarından et-
kilenip kuruyan dallar ile monilya hastalığı 
bulaşmış dallar budanıp bahçeden uzaklaştı-
rılarak yakılmalıdır. Kayısı üreticilerimiz artık 
çift damlama sistemlerine geçmelidir. Kayısı 
bahçelerinde en çok rastlanan kök çürüklüğü 

etmeni (Phytopthora), verticicillium, Eutypa, 
Cytospora ve Bakteriyel kanser(Pseudomonas 
syringae) gibi fungal ve Bakteriyel etmenleri-
nin etkisini artıran en önemli unsurlardan biri 
de kök bölgesinin aşırı sulanmasıdır. Kültürel 
tedbirlere ağırlık verilmeli bahçedeki kurumuş 
dallar kesilerek temizlenmeli ve yara yerleri 
aşı macunu veya su bazlı boya ile kapatılmalı-
dır. Budama aletleri ağaçtan ağaca geçilirken 
dezenfekte edilmelidir. İlimiz şartlarında bu-
damalar Ağustos sonu ile Eylül ayları başın-
da yapılarak bitkinin kendini toparlanmasına 
imkân verilmelidir. Çiftçilerimiz geç sonbahar 
sulamalarından ve sonbahar mevsiminde aşırı 
azot gübre kullanımından mutlaka kaçınmalı-
dır. Özellikle topraktaki faydalı böcek sayısı-
nın artması yanı antagonist canlıların artması 
yukarıda ismi belirtilen hastalık etmenlerinin 
azaltılması ya da etkisinin azaltılması için İlk-
bahar ve sonbahar mevsimlerinde bol mik-
tarda yanmış hayvan gübresi ya da Humik 
asit(Leonardit) kullanması çok faydalı olacak-
tır. Kireç oranını düşürmek ve sert tabakanın 
kırılması için mutlaka bol miktarda toz, mik-
ronize ya da sıvı kükürt kullanmalıdır. Demir 
eksikliğinin yoğun olarak görüldüğü yerlerde 
demir sülfat ve meyve ağaçlarının tekrar çalış-
ması ve sağlıklı sürgün vermesi için çinko sül-
fat kullanmalıdır. Sürüm derinliği 12-15 santim 
olmalıdır. Sonbaharda kayısı ağacı yaprakları-
nı yüzde 70-80 oranında döktüğünde özellik-
le bu yıl mutlaka yüzde 3’lük bordo bulamacı 
kullanılarak koruyucu önlem alınmalıdır. Çift-
çimiz son yıllarda bordo bulamacını terk ettiği 
için hastalık etmenleri çok daha fazla artmış 
ve yayılmış bulunmaktadır.” HABER MERKEZİ


