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DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
VAHAP KÜÇÜK’ÜN ANNELER GÜNÜ MESAJI

Toplumsal dayanışmanın ve top-
lumun temelini aile, bir ailenin te-
melini de mutluluk, huzur, saygı 
ve sevgi ortamıyla anneler oluş-
turur. Annelerimiz hoşgörünün, 
fedakârlığın, şefkat ve merhame-
tin adıdır. Peygamber Efendimi-
zin “Cennet, annelerin ayakları 
altındadır” hadis-i şerifiyle taç-
landırdığı anne sevgisi, dünyada-
ki en değerli sevgidir. 2’DE
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TGK Yönetiminden sektöre destek çağrısı:

“Medya ve Çalışanları Zor Durumda”
Türkiye Gaze-
teciler Kon-
federasyonu 
Yönetim Ku-
rulu, Korona-
virüs salgını 
nedeniyle 
medya sektö-
ründe büyük 
bir kriz ya-
şandığına dik-
kat çekerek 
destek çağrısı 
yaptı.4’TE
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BELEDİYE BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK’ÜN ANNELER GÜNÜ MESAJI
Toplumsal dayanışmanın ve toplumun temelini 

aile, bir ailenin temelini de mutluluk, huzur, saygı 
ve sevgi ortamıyla anneler oluşturur. Annelerimiz 
hoşgörünün, fedakârlığın, şefkat ve merhametin 
adıdır. Peygamber Efendimizin “Cennet, annelerin 
ayakları altındadır” hadis-i şerifiyle taçlandırdığı 
anne sevgisi, dünyadaki en değerli sevgidir.

 Geleceğin güçlü Türkiye’sine yön verecek olan 
nesillerin yetiştirilmesinde annelere büyük görev 
ve sorumluluklar düşmektedir. Dinimiz, anne ve 
babaya itaatin üzerinde önemle durmakla birlikte, 
anneye özel bir önem atfetmektedir. Annelerin ço-
cukları üzerinde herkesten fazla emeği bulunmak-
ta, en derin şefkat ve merhamet hissini anneler 
taşımaktadır. Hoşgörünün, saf bilginin, karşılıksız 
sevginin, bitmez tükenmez kaynağı olan anneleri-
miz, bizi millet yapan değerlerin her bireyde hayat 
bulmasında payı olan özel kişilerdir. Bu yönüyle 
annelik, yalnız aileyi değil, tüm toplumu ve insanlı-
ğı ilgilendiren bir kavramdır.

 Bu duygu ve düşüncelerle, gecesini gündüzüne 
katarak, bizlere her türlü fedakârlığı karşılıksız ya-
pan annelerimizin Anneler Gününü kutluyor, hep-
sini saygı, minnet ve şükranla selamlıyorum.

Atık Sulardaki Koronavirüs Tehdidi Dikkat İstiyor!
Tarım ve Orman Bakanlığı Su 

Yönetimi Genel Müdürlüğü tüm 
dünyanın en önemli sağlık sorunu 
haline gelen koronavirüse yönelik 
önemli paylaşımlarda bulundu. 
Yapılan paylaşımda müdürlük “KO-
VID-19 salgını sırasında dünyada 
yapılan çalışmalar neticesinde bazı 
şehirlerin atıksularında korona-
virüs tespit edilmiş olsa da henüz 
virüsün su kaynakları ya da atıksu 
yoluyla bulaştığına dair hiç bir ka-
nıt bulunmamaktadır. Ancak labo-
ratuvar testleri, koronavirüslerin 
10 güne kadar musluk suyunda ve 
100 güne kadar atık suda hayatta 
kaldığını göstermektedir.” dedi  

Tarım ve Orman Bakanlığı Su 
Yönetimi Genel Müdürlüğü tara-
fından hazırlanan Kovid-19 (sars-
cov-2) Virüsünün Atıksular Yoluyla 
Bulaşma Riskinin, Kullanılmış Su-
ların Yeniden Kullanılması Pers-
pektifinden Değerlendirilmesi 

raporunda içme suyu, atık su ve 
kanalizasyon şebekesinde ortaya 
çıkabilecek yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) riskine karşı önemli 
bilgiler paylaşıldı. Raporda “KO-
VID-19 salgını sırasında dünyada 
yapılan çalışmalar neticesinde bazı 
şehirlerin atıksularında korona-
virüs tespit edilmiş olsa da henüz 
virüsün su kaynakları ya da atıksu 
yoluyla bulaştığına dair hiç bir ka-
nıt bulunmamaktadır. Ancak labo-
ratuvar testleri, koronavirüslerin 
10 güne kadar musluk suyunda ve 
100 güne kadar atık suda hayatta 
kaldığını göstermektedir. Dolayı-
sıyla salgın hastalıklar sırasında 
enfeksiyon riskinin artacağı göz 
önünde bulundurularak ham atık-
su ya da kullanılmış sularla temas 
etme riski bulunanlar için fazladan 
koruyucu önlemlerin alınmasın-
da fayda vardır. Atıksu arıtma te-
sislerindeki her bir arıtma adımı 

virüsle ilgili po-
tansiyel risklerin 
kademeli ola-
rak azaltılmasını 
sağlanmaktadır. 
Bu sebeple arıt-
ma tesislerinin 

doğru ve projelendirildiği şekilde 
çalıştırıldığından emin olmak ge-
rekmektedir. Ayrıca çıkış sularında 
yapılacak analizler yoluyla çıkış 
sularının kalitesinin düzenli ola-
rak izlenmesi gerekir. Suyla bula-
şan hastalıklara yol açan virüslerle 
karşılaştırıldığında koronavirüsle-
rin sucul ortamda etkinliğini çok 
daha hızlı kaybettiği ve klor vb. 
dezenfektanlara karşı savunmasız 
olduğu bilinmektedir. Bu nedenle 
mevcut atıksu arıtma tesislerinin, 
virüslerin giderilmesi için optimize 
edilmemiş olduğu düşünülüyorsa 
ilave bir dezenfeksiyon ünitesinin 
sisteme dahil edilmesi yerinde ola-
caktır. Etkili bir dezenfeksiyon için 
30 dakikalık bir temas süresinin 
ardından minimum 0,5 mg/L baki-
ye klor konsantrasyonu yeterlidir. 

Türkiye’deki atıksu arıtma tesisle-
rinin üçte birinden fazlasının çıkış 
suları tarımsal sulama tesislerine 
ulaşmaktadır. Söz konusu AAT’le-
rin büyük bir çoğunluğunda dezen-
feksiyon ünitesi bulunmamakta 
olup mevcut dezenfeksiyon üni-
telerinin de çalıştırılmadığı ya da 
doğru çalıştırılamadığı bilinmek-
tedir. Arıtılmış atıksuların ulaştığı 
tarımsal sahalarda zengin bir ürün 
deseni bulmakta ve pek çok farklı 
ürün yetiştirilmektedir. Ancak söz 
konusu sulama tesislerinin yarıya 
yakınında çiğ tüketilen sebzele-
rinde bulunması çeşitli risklerin 
değerlendirilmesini gerektirmek-
tedir. Öncelikle mevcut dezenfeksi-
yon ünitelerinin acilen doğru şekil-
de çalıştırılması sadece KOVID-19 
değil, diğer hastalıklarla ilgili en-

feksiyon risklerini de büyük ölçüde 
azaltacaktır. Dezenfeksiyon ünitesi 
bulunmayan tesislerin de uygun 
şekilde revize edilmesi gerek-
mektedir. Dolayısıyla kullanılmış 
suların sulamada doğrudan veya 
dolaylı kullanılması durumunda 
mutlaka dezenfekte edilerek kulla-
nılması gerekmektedir. Virüs gibi 
patojenleri taşıyan aeresollerin 
yayılma riskini arttırdığı için özel-
likle kullanılmış sular söz konusu 
ise yağmurlama yöntemiyle sula-
madan mümkün olduğu kadar ka-
çınmak gerekir. Sulama yöntemin-
den bağımsız olarak, kullanılmış 
su ile temas etme olasılığı bulunan 
çalışanların eldiven, maske, gözlük 
gibi kişisel koruyucu ekipmanları 
kullanması sağlanmalıdır. “ ifade-
lerine yer verildi. 

Semt Pazarları Normale Dönüyor
Malatya Seyyar Pazarcılara Esnaf Oda-

sı Başkanı Ümit Emre, İl Umumi Hıfzıssıhha 
Kurulunun 2020/15 no’lu kararı ile İlimiz 
genelinde mahalle/semt pazar yerlerinde 
giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye, nal-
buriye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına 
getirilen kısıtlamanın 11.05.2020 tarihi, 
Pazartesi günü itibariyle kaldırılmasının 
hem vatandaşları hem de pazarcı esnafını 
memnun ettiğini söyledi

2 haftadır semt pazarlarında uygula-
nan kısmi Pazar yasağının kaldırılması-
nın hem ramazan bayramının yaklaşması, 
hem de vatandaşın ihtiyaçlarının gideril-
mesi noktasında memnuniyet verici bir 
gelişme olduğunu kaydeden Oda Başkanı 
Ümit Emre, hem esnaflara hem de müş-

terilere hijyen konusunda tavsiyelerde 
bulundu. Emre; “Bilindiği gibi Covid-19 
tehlikesi henüz geçmiş değil. Pazarları-
mız açılacak ama hem esnafımdan hem de 
müşterilerimizden talebimiz var. Öncelik-
le Sosyal mesafeyi korusunlar. Maskesiz 
olarak pazara girmesinler. Müşterilerimiz 
eski alışkanlıklarını bırakarak ürünleri tek 
tek elden geçirmeden, eldiven kullana-
rak seçmelerini öneriyorum. Hem kendi 
sağlıkları hem de çalışanların sağlıklarını 
düşünerek hijyen kurallarına tamamen 
uysunlar.” Diye konuştu. Fiyatlar Mevsim 
Normallerine Düşüyor 

Son 2 haftadır sebze ve meyve fiyatla-
rında ciddi bir artış yaşandığını kaydeden 
Emre, fiyatların düşüş eğilimine girdiğini 

vurgulayarak; “Geçtiğimiz hafta fiyatlar 
İşçi tedarikindeki zorluklar, ulaşımdaki 
sıkıntılar, yaş sebze meyve halindeki gün 
sıkıntısından dolayı artışlar meydana gel-
mişti. Sebze halindeki satışa sunulan fi-
yatların öncelikle düşüş sebebinin başında 
Yaş sebze meyve halinin normal çalışma 
şeklinde dönmesi, sokağa çıkma yasağının 
hafifletilmesi geliyor. Diğer bir sebep ise 
Akdeniz bölgesinde yeni ürünlerin çıkma-
sından kaynaklanıyor. Mevsimlik sebze ve 
meyvelerin tezgâhlarda yer almaya başla-
ması fiyatların düşmesine neden olacak. 
Böylelikle vatandaşımız ramazanın son 
haftasında ve Ramazan bayramında hem 
bol, hem de ucuz sebze ve meyve temin 
edebilecek.” 
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Çeken Bilir

Ne istersin gönül tenden

Çok marifet vardır sende

Aşk sende sevda sende

Her cefanı çeken bilir

Şu dünyanın tadı sensin

Sen cana bela edensin

Hep ağlatır güldürmesin

Her cefanı çeken bilir

Has bahçende gül biçerler 

Zehri bal da içerler

Muradını yar seçerler

Her cefanı çeken bilir

Gülizar der coşma gönül

Kazanında taşma gönül

Doğru yolda şaşma gönül

Her cefanı çeken bilir

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar

Soldan sağa
1. Özel yetenekle ortaya konulan eser veya nesne, yaratı, 

kreasyon... Pek büyük (gemi)... 2. “Olur, peki veya fena değil” 

anlamlarında kullanılan bir söz... Bazı ülkelerde yaş ve eğitim-

lerine göre seçilmiş parlamento üyelerinden oluşan meclis... 

Kanun gereğince çalışmaya ara verileceği belirtilen süre, din-

lenme... 3. Kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne... Çok iri 

yarı (kimse)... 4. Gözde sarıya çalan kestane rengi... Denk, eşit... 

Duvar içinde bırakılan oyuk... 5. Kırılma (eski)... Hiçbir işe yara-

madan yok olma, boşa gitme (eski)... 6. Bir konutun, bir mülkün 

veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir 

süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar... Bir işi yap-

ma, yerine getirme (eski)... Akılsız, sersem, budala, ebleh... 7. 

Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us... Sıralama işi... 8. Nikel 

elementinin simgesi... İş yeri, daire, büro... Uyuyan... Deveyi 

çöktürmek için çıkarılan ses... 9. Yardımcı, koruyucu, havari... 

“Bir sözün, bir tutumun veya davranışın gerçek ve geçerli olma-

dığını, başkalarının söz konusu olayda aldanabileceğini ancak 

söz sahibinin aldanmayacağını, aldatılamayacağını” belirten 

“bana da mı ....” deyiminde geçen bir söz... Üzerine herhangi 

bir şey asmaya yarar nesne... 10. Karşı çıkma, engelleme, red-

detme... Güneş doğmadan önceki alaca karanlık, fecir... Silah 

olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak... 11. 

Anımsamak... Bazı giyim eşyalarında veya döşemeliklerde ku-

maş kenarlarına dikilen süslü iplikten püskül... 12. Bir kişiliği 

canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması gereken hare-

ketlerin genel adı... Arabacının yaptığı iş... 13. Olayı olan, olay 

çıkmış olan, hadiseli... Ukala olma durumu veya ukalaca dav-

ranış... 14. Herhangi bir olaydan veya durumdan ötürü sevinç 

duyan, kıvançlı, mutlu... Kıyma işini yapan kimse... 15. Yakınlığı, 

ilgi derecesi az olan akraba, uzaktan akraba, dış kapının man-

dalı... Işıklı...

Yukarıdan aşağıya
1. Kayıkta dümeni kullanmak için dümenin baş tarafına takı-

lan kol... Canavar otugiller familyasının örnek türlerinden olan 

ve kenevirle tütün köklerinin asalaklarından biri sayılan çiçekli 

bitki... 2. Aralarında aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak 

özellik bulunmayan kişilerden oluşan topluluk... Hızla bükülen 

kalçanın sert ve birden gerilişiyle, vücudun yatıştan ayaküstü 

duruşa veya asılmadan dayanmaya geçmesi... O gösterme sıfatı 

(eski)... 3. Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci 

ses, aksiseda, inikâs, akis, eko... Otalamak işi... 4. Afiş... Değeri 

bin ton olan kütle birimi... Bir, tek... 5. Azarlama, paylama (eski)... 

Fransiyum elementinin simgesi... Salmak işi... 6. İndiyum ele-

mentinin simgesi... Asal (eski)... Sert bir yüzeye çarpan para vb. 

metal bir nesnenin çıkardığı ses... 7. Yelken indirme... Islamak 

işi... Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla insan, hayvan veya bitki do-

kularında oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, tümör, ne-

oplazma... 8. Yerleştirme, yerleştirilme (eski)... Herkese... 9. Kal-

bin sol karıncığından çıkan ve vücuda kırmızı kan dağıtan büyük 

atardamar... Karşılaşmalarda rakip oyuncuya yapılan kural dışı 

hareket... Elma, armut vb. meyvelerin kurutulmuşu (halk ağzı)... 

10. Gereği yok... Gösteriş, çalım, kabadayılık, fiyaka (argo)... 

11. Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı... Altın elementinin 

simgesi... Asılmış olan... 12. Gülüt... Bayram günlerinde padi-

şahların camiye gidiş ve geliş sırasında yapılan tören (eski)... 13. 

Özenli... Saçılma işi... 14. Hala (halk ağzı)... Cisimleri görmeyi, 

renkleri ayırt etme-

yi sağlayan fiziksel 

enerji, erke, ziya, 

nur, şavk... Akma 

özelliği olan... 15. 

İlgi, bağlılık, ilişki, 

münasebet... Söz-

le destekleme... 

Bazı hayvanların 

derisinde, insan 

vücudunun belli 

yerlerinde çıkan, 

üst deri ürünü olan 

ipliksi uzantı...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

SARIL 
Kuzu ile gezer çoban,

Güzel süzer ova yaban,

Küfe ağır sırtta kaban,

Gel kucakla, sarıl gardaş.

Su akınca çimen oldu,

Yol alınca hancı güldü,

Acı çektim yürek yandı,

Gel kucakla, sarıl gardaş.

Gece gündüz ışık yanar,

Duygu aşkla kalbe döner,

Engin gönül kimi yener,

Gel kucakla, sarıl gardaş.

Garip sorar dert bilendir,

Dosta dostla yön verendir,

Gardaş gibi öz görendir,

Gel kucakla, sarıl gardaş.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

AK Parti Doğanşehir’de Maske Dağıttı
AK Parti Ma-

latya İl başkanlığı 
olarak, Doğanşe-
hir kordinatörü 
Barış YILMAZ, 
İlçe Başkanı Mu-
rat Kavuncuoğlu 
ve ilçe teşkila-
tı koronavirüse 
karşı mücadele 
kapsamında Do-
ğanşehir ilçesin-
de maske dağıtı-
mı gerçekleştirdi.

Doğanşehir’de Trafik Kazası

Doğanşehir ilçesi Malatya 
Adana Karayolunda Suçatı mev-
kiinde trafik Kazası meydana gel-
di.

Edinilen bilgiye göre Trafik 
Kazası Malatya Adıyaman kara-

yolunda seyir halinde olan tır Ma-
latya istikametinden Adıyaman 
istikametine giderken direksiyon 
hakimiyetini kaybederek karşı 
şeride geçti. Trafik kazasında ya-
ralı ve ölü olmadığı maddi hasarlı 

kaza olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma baş-

latıldı.
Meydana gelen kazadan do-

layı geçmiş olsun dileklerimizi 
iletiyoruz
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TGK Yönetiminden sektöre destek çağrısı:

“Medya ve Çalışanları Zor Durumda”
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yö-

netim Kurulu, Koronavirüs salgını nedeniyle 
medya sektöründe büyük bir kriz yaşandığı-
na dikkat çekerek destek çağrısı yaptı.

TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı Başkan-
lığında video konferans sistemi ile bir araya 
gelen TGK Yönetim Kurulu, toplantının ardın-
dan yazılı bir açıklama yaptı.

Kamu adına görev yapan basın kuruluş-
larının ve medya çalışanlarının yaşam mü-
cadelesi verdiği kaydedilen açıklamada, sek-
törün zaman kaybedilmeden desteklenmesi 
gerektiğini vurguladı.

Türkiye Genelinde 9 Gazeteciler Fede-
rasyonu ile 83 basın meslek kuruluşuna üye 
yaklaşık 20 bin basın çalışanı adına yapılan 
yazılı açıklamada, zaman geçirilmeden alın-
ması gereken önlemler maddeler halinde sı-
ralandı ve sağlık çalışanları gibi yaşamlarını 
riske atarak kamuoyu adına özveriyle çalışan 
basın mensuplarının, ekonomik açıdan zor 
durumda olduğu bildirildi. 

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu açık-
lamasında, başlıklar halinde şu sorunlara ve 
çözüm önerilerine yer verildi; 

İLAN - REKLAM GELİRLERİ 
BİTTİ

Medya kuruluşlarının, özellikle de yerel 
basının ilan ve reklam gelirleri, koronavirüs 
salgını ile birlikte kelimenin tam anlamıyla 
durdu. Basılı gazetelerin tiraj gelirleri de bü-
yük oranlarda geriledi. 

Bu süreçte firmalar reklamları tamamen 
durdururken, Basın İlan Kurumu üzerinden 
alınan resmi ilanlar da, icra ve ihale ilanla-
rının yayınlanmaması sonucu yüzde 70’lara 
varan oranlarda azaldı. 

İlan, reklam ve tiraj gelirlerinden mahrum 
kalan medya kuruluşları, basın çalışanlarının 
maaşlarının ödenmesi bir yana, zorunlu gi-
derlerini ödeyemeyecek duruma geldi.

“ÇÖZÜM ÖNERİLERİ”
Medya sektöründe faaliyet gösteren ga-

zete, televizyon, radyo ve kurumsal internet 
haber siteleri için “Sektörel Basın Desteği” 
sağlanmalıdır. Bu kapsamda;

Sektör, Stratejik sektör olarak ilan edile-

rek muafiyet, hibe ve desteklerin kolaylaştı-
rılması sağlanmalıdır.

Medya kuruluşlarına yüzde 50’si hibe, 
yüzde 50’si faizsiz kredi olmak üzere acil 
maddi kaynak sağlanmalıdır.

Medya kuruluşlarının birikmiş SGK ile 
diğer vergilerinde yüzde 75 oranında indirim 
yapılmalı, hesaplanacak borç 6 ay ertelen-
melidir. 

Medya kuruluşlarında görev yapan basın 
çalışanlarına ve basın kartı sahibi gazetecile-
re 3 ay asgari ücret tutarında hibe yardım, 10 
bin TL’ye kadar 1 yıl faizsiz kredi verilmelidir.

Medya sektörünün zorunlu giderleri 
arasında yer alan tüm malların gümrük ver-
gisi sıfırlanmalıdır.

Televizyon kuruluşlarından alınan uydu 
bedelleri, ve RTÜK payları en az bir yıl sürey-
le, alınmamalı,  daha sonra ödemeler ABD 
Doları ile değil, Türk Lirası üzerinden alınma-
lıdır.-

Anadolu basını, gerek yerel yönetimler, 
gerekse kamu kurumları tarafından ilan ve 
reklamlarla desteklenmelidir. Medya kuru-
luşlarına Ücretli Kamu Spotu ve Zorunlu Ya-

yın desteği verilmelidir.
Anadolu Ajansı, 6 ay süreyle yerel basın-

dan abone ücreti almamalıdır.
Kalkınma Ajans programlarında basın 

işletmeleri, sivil toplum örgütleri statüsünde 
değerlendirilmelidir.

Teknolojinin hızla gelişimi ve internet 
ağının hemen hemen her noktaya ulaşma-
sı ile birlikte, internet haberciliği büyük bir 
gelişim göstermiştir. Bu kapsamda istihdam 
sağlayan, gerçek anlamda habercilik yapan 
ve kurumsallaşan internet haber siteleri des-
teklenmeli, kapsamlı bir İnternet Yasası mut-
laka çıkarılmalıdır. Bu kurumlarda habercilik 
yapan meslektaşlarımız da, yeni düzenleme 
yapılarak gazeteci sayılmalıdır.

5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlar-
la Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin 
Tanzimi Hakkında Kanun; Yıpranma hakkın-
dan yıllık izinlere, tazminat hakkından fazla 
mesaiye kadar geniş bir yelpazede ele alına-
rak, elektronik medyayı da kapsayacak şekil-
de güncellenmelidir.

Son olarak: Anayasa Mahkemesinin “ba-
sın çalışanlarının yıpranma hakkına ilişkin” 

25 Aralık 2019 tarihli iptal kararı ile, “yıpran-
mada basın kartı sahibi olmakla-olmamak” 
arasında fark kalmadı. Aksine, ağır ve yıpra-
tıcı koşullar altında çalışan tüm gazeteciler 
için sosyal güvenlik hakkı olarak tanınmış 
olması gereken fiili hizmet zammı süresi or-
tadan kalkmış oldu. Bu durumda TBMM, 14 
Kasım 2020 tarihine kadar, gazetecilerin fiili 
hizmet süresi zammından yararlanabilmesi 
için yasama organı olarak “kanuni” düzenle-
me yapmalı, basın kartı sahibi olmak yerine 
basın sigortalı olma hükmünün getirilmedir. 
Aksi takdirde gazeteciler için fiili hizmet sü-
resi zammından yararlanma hakkı ortadan 
kalkmış olacaktır. Gazetecilik mesleği basın 
kartı sahibi koşuluna bağlı olmadan yapılan 
ağır ve tehlikeli bir iş olarak kabul edilmeli, 
basın kartı sahibi ve sahipsiz gazetecilerin 
anayasal sosyal güvenlik hakkının sonucu 
olan fiili hizmet süresi zammı geri verilme-
lidir. 

Basın kartını yeni alanlar ve değiştiren-
ler için uzun tutulan bekleme süresi kısaltıl-
malıdır.

İşsizlik Rakamları Geriledi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş 

gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, şubat-
ta geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puan azalarak yüzde 13,6'ya 
geriledi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 502 bin azalışla 4 
milyon 228 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz 
sayısı 2020 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine 
göre 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu. İşsizlik 
oranı 1,1 puanlık azalış ile yüzde 13,6 seviyesinde gerçekleşti. 
Tarım dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık azalış ile yüzde 15,4 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Şubat döneminde, 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 602 bin kişi azalarak 26 
milyon 753 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile 
yüzde 43,1 oldu. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı 
tarım sektöründe 530 bin, inşaat sektöründe 93 bin, hizmet 
sektöründe 183 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe ise 205 
bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 15,5'i tarım, yüzde 
20,9'u sanayi, yüzde 5,2'si inşaat, yüzde 58,3'ü ise hizmet 
sektöründe yer aldı.

İşgücüne katılma oranı yüzde 49,9 olarak gerçekleşti. İş-
gücü 2020 yılı Şubat döneminde bir önceki yılın aynı döne-
mine göre 1 milyon 102 bin kişi azalarak 30 milyon 982 bin 

kişi, işgücüne katılma oranı ise 2,6 puanlık azalış ile yüzde 
49,9 olarak gerçekleşti. Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 
30,0 oldu. Şubat 2020 döneminde herhangi bir sosyal güven-
lik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar 
içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir ön-
ceki yılın aynı dönemine göre 3,5 puan azalarak yüzde 30,0 
olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların 
oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,6 puan azalarak 
yüzde 20,2 oldu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın derle-
diği verilere göre, 2020 yılı I. döneminde toplam kamu is-
tihdamı 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 4,0 oranında 
artarak 4 milyon 699 bin kişi oldu. 

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 13,9, istihdam 
oranı yüzde 47,6 oldu. 15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan azalışla yüzde 13,9, 
tarım dışı işsizlik oranı ise 1,4 puanlık azalışla yüzde 15,5 
oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 1,7 puanlık azalışla 
yüzde 47,6, işgücüne katılma oranı ise 2,6 puanlık azalışla 
yüzde 55,4 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,7 puan azalışla yüzde 

24,4, istihdam oranı ise 2,5 puan azalarak yüzde 29,5 oldu. 
Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 4,2 puanlık azalışla 
yüzde 39,1 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istih-
damda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 
1,9 puanlık artışla yüzde 26,7 seviyesinde gerçekleşti. Mev-
sim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 12,7, istihdam 
oranı yüzde 44,3 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik 
oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 
12,7 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 67 bin kişi aza-
larak 3 milyon 996 bin kişi olarak gerçekleşti. Mevsim etki-
sinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 
0,9 puan azalarak yüzde 44,3 oldu. İstihdam edilenlerin sayı-
sı 495 bin kişi azalarak 27 milyon 509 bin kişi olarak tahmin 
edildi. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 
bir önceki döneme göre 1 puan azalarak yüzde 50,7 oldu. İş-
gücüne katılan sayısı 562 bin kişi azalarak 31 milyon 505 bin 
kişi olarak tahmin edildi. Ekonomik faaliyete göre, mevsim 
etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 218 bin 
kişi, sanayi sektöründe 56 bin kişi, inşaat sektöründe 28 bin 
kişi, hizmet sektöründe 194 bin kişi azaldı.


