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Şantiye  
ondan sorumlu

KADINLAR artık her sektörde 
kendini ispatlıyor. Batman’da ta-
şeronluk yapan iki çocuk annesi 
30 yaşındaki Rojda Karabulut, 
yaptığı işle kadınlara örnek oldu. 

Bütün algılara rağmen inşaat 
sektöründe yer alan Karabulut, 
“Şantiyede kendimi özgür his-
sediyorum” sözüyle işine olan 
sevgisini dile getirdi. >S3

Öğrenim kredisi borucunu 
ödeyemeyen mezunların  
banka hesapları bloke edildi

2017 yılı ve öncesi öğrenip kredisi borcunu ödeyemeyen üni-
versite mezunlarının banka hesapları bloke edildi. Kendileri-
ne uyarı ya da herhangi bir tebligatın verilmediğini belirten 
mezunlar ise hesaplarındaki 3-5 kuruşun da rehin alındığını ve 
bu durum karşısında şok olduklarını belirttiler.

HDP Batman’da yapacağı 4. 
olağan il kongresine katılım 
çağrısı yaptı. Basın turuna 
çıkan HDP heyeti  gazetemizi 
ziyaret etti. S3

Deva Partisi Batman İl Başkanı 
Av. Melik Müjdeci, Batman Mer-
kez İlçe Başkanı Şehmus Yılmaz 
ve parti teşkilatı, 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü münasebetiyle 
gazetemizi ziyaret etti. S3

İstanbul’da yapılan ‘İnternet 
Kafeciler ve Playstation Esnaf 
Odası’ seçimlerini Batmanlı 
genç iş insanı İlhan Çabas 
Taşkıran kazandı. S4

Batman Üniversitesi öğren-
cilerinden sık gelen bir talep 
olan otobüs sefer sayısının 
arttırılması konusunda Bat-
man Belediyesi ile görüşme-
ler gerçekleştirildi. S4

Batman Tarım ve Orman İl 
Müdürü Mehmet Gün, son 
13 yılda çiftçilere 4 milyon 
736 bin 577 TL hibe desteği 
sağlandığını belirtti. S4

Batman’da kontrolden 
çıkan yüksek kira ve ko-
nut fiyatları vatandaş-
ları zorda bırakmaya 
devam ediyor. Kiraların 
son bir yılda neredeyse 
yüzde 100 arttığı kentte 
konut fiyatları ise 700 
bin ile 1 milyon liraya 
dayandı. 

DOĞALGAZ faturasını ödemek için 
mobil bankacılığa giren ve hesabın-

daki paraya bloke konulduğunu gören 
tarih bölümü mezunu Mizgin Engin, yıl-
lardır atama beklerken bu durum karşı-
sında şok olduğun söyledi.  Kendisi gibi 

binlerce kişinin bu durumu yaşadığını 
aktaran Engin: “Ev kirası ve faturaların 
borcunu ödemek için hesabımda bin 
bir zorlukla para biriktirdim. Borcumu 
vermek için mobil bankacılığına girdim, 
hesabımda faturalarımı verecek kadar 
para vardı, limitin yetersiz olduğunu 
fark ettim. Anladım ki öğrenim kredisi 
borcum olduğu için hesabımdaki para-
yı rehin almışlar, ne bir uyarı ne de bir 
tebligat tarafıma ulaşmadı. Benim gibi 
binlerce kişi bu durumu yaşadı” dedi.

Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BAT-
SO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülka-
dir Demir, Batman ekonomisini Türkiye 
Odalar ve Borsalar (TOBB) Medya Por-
talı’nda değerlendirdi. Başkan Demir, 
2021 ve 2022 yılı Batman ekonomisini 
değerlendirmek üzere, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Abdulkadir DEMİR, TOBB 
ve webtvdunya işbirliğinde video kon-
ferans yöntemiyle gerçekleşen Türki-
ye’nin hem üretim hem yatırım atlası 
“Başkanlar Konuşuyor” programına 
konuk oldu.

Kürt Dil  
Platformu’ndan 
BESOB’a ziyaret
Kürt Dil Platformu bileşenlerinden 
oluşan bir heyet Batman Esnaf ve 
Sanatkarlar Odasını ziyaret etti. Heyet, 
Oda Başkanı Salih Kaplan ve yönetimi 
tarafından karşılandı. S2

Demir Batman 
Ekonomisini  
değerlendirdi

HDP’de  
kongre hazırlığı 

‘81 ilde  
sahada olan  
tek partiyiz’

Üniversiteye ek 
otobüs seferleri

Çiftçilere 13 yılda  
4 milyon  
736 bin TL destek!

Batmanlı  
Taşkıran,  
İstanbul’da 
Oda Başkanı 
oldu

HDP’de kongre 
hazırlığı 
HDP Batman’da yapacağı 4. olağan il 
kongresine katılım çağrısı yaptı. Basın 
turuna çıkan HDP heyeti  gazetemizi 
ziyaret etti. S3

Yıllık enflasyon son 
19 senenin zirvesine 
çıkarak yüzde 36’yı 
aştığı Türkiye 2022’ye 
elektrik ve doğal gaz 
fiyatlarına zamlarla 
girdi. 

Kozluk Belediyesinde 
SDS sözleşmesi  
imzalandı S3

Hasta için ekipler  
seferber oldu! S2

ELEKTRİK ve doğalgaz fiyatları 
1 Ocak 2022’den itibaren yüzde 

50 ila yüzde 124 arasında arttı. Yeni 
yılın ilk haftalarında doğalgaz fatura-
ları kesilen birçok Batmanlı, yüksek 
rakamlardan dert yakındı. Bir önceki 
ayda 250 TL gelen faturanın bu se-
fer 900 TL geldiğini belirten Kaya 

ailesi, “yağ, şeker, un, ve birçok ya-
şamsal ürüne yapılan zamlar yet-
miyormuş gibi doğalgaza da yüksek 
zamlar yapıldı. Yeni zamlı tarifeye 
göre faturalarımız bu sefer ödeye-
meyeceğimiz yüksek rakamlarla 
geldi. Geçtiğimiz ay 250 TL gelen 
faturam bu ay 900 TL geldi” dedi.  

BATMAN’DA birçok mülk sa-
hibi dairelerine biçtikleri kira 

bedelleri adeta dudak uçuklatıyor. 
Son yılların en yüksek kira bedel-
leriyle karşı karşıya kalan Batmanlı 
evsiz aileler yüzleştikleri rakamlar 
karşısında neye uğradıklarına an-
lam veremezken konut fiyatları ise 
neredeyse en düşüğü 1 milyon lira 
sınırına yaklaştı. Cudi mahallesinde 
bulunan bir apartmanda yaşayan 10 
aileye mülk sahibi tarafından tek se-
ferde yüzde 100 zam yapıldı. Duru-
ma tepki, gösteren aileler, “kış orta-
sında ve ekonomik krizin yaşandığı 
bu dönemde tek seferde yüzde 100 
zam yapmak insanlığa sığmıyor. 
Mülk sahibi bize ‘ya bu rakamı 
kabul edersiniz ya da çıkınız’ diye-
rek bizi zor durumda bıraktı” dedi. 

Doğalgaz’da  
fatura şoku

Batman’da Kiralar 4’e katlandı!
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İş İnsanı Kara  
ile dobra-dobra

SÖYLEŞİGÜNDEM
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“Olayları yakından 
takip ediyoruz”
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