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Çiftçilere Sahte Gübre Uyarısı
Battalgazi Ziraat Odası Baş-
kanı Mehmet Başer çiftçile-
ri, taklit ve tağşiş yaparak 
sahte gübre üreten kişilere 
karşı uyardı. Başer, ”Geç-
miş yıllarda olduğu gibi 
kimyevi gübre çeşitleri-
nin mevsimsel taleplerinin 
fazla olduğu dönemlerde 
gübre sektöründe piyasa 
hareketliliğini fırsat bilen 
kötü niyetli kişiler piyasaya 
sahte ve taklit ürün arz edi-
yor.” dedi. 3’TE

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DURALİ ZELYURT’UN MEVLİD KANDILİ MESAJI
Mevlid Kandili ve Mevlidi Nebi Haf-
tası dolayısıyla bir mesaj yayımlayan 
Doğanşehir Belediye BaşkanıDurali 
Zelyurt,  Peygamber Efendimiz Hz. 
Muhammed’in (SAV) doğum günü 
olan Mevlid Kandilini idrak etmenin 
huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını 
belirtti.2’DE

TÜRKİYE KAZANDI

‘Torba Yasa’da yer alan ve yerel basın kuruluşlarının ka-
panmasına, çok sayıda basın çalışanının da işsiz kalmasına 
yol açacak düzenleme teklifi, TGK ve BİK temsilcilerinin yo-
ğun çabası sonucu TBMM’de önerge ile değiştirildi.4’TE

Hastaneye Vahap Küçük’ün Adı Verilmeli
Merhum Vahap Küçük’ün girişimleri sonucu günde-
me alınan ve yapım gerçekleştirilen 100 yataklı Yeni 
Devlet Hastanesinin yapımında sona gelindi. Geçici 
kabul çalışmaları devam eden hastaneye Merhum 
Vahap Küçük’ün adını verilmesi isteniyor. 4’TE
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DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DURALİ
ZELYURT’UN MEVLİD KANDILİ MESAJI

Mevlid Kandili ve Mevlidi Nebi Haf-
tası dolayısıyla bir mesaj yayımlayan 
Doğanşehir Belediye BaşkanıDura-
li Zelyurt,  Peygamber Efendimiz Hz. 
Muhammed’in (SAV) doğum günü olan 
Mevlid Kandilini idrak etmenin huzur ve 
mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Mevlid-i Nebi’nin tüm İslam âlemi-
nin ve insanlığın huzur ve mutluluğu-
na vesile olmasını temenni eden Baş-
kan Zelyurt, “Peygamber Efendimizin 
dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlid 
Kandili, birlik, beraberlik, kardeşlik ve 
dayanışma duygularımızın daha da pe-
kişmesine, güçlenmesine vesile olacak 
en müstesna gecelerdendir” dedi.

Başkan Durali Zelyurt, mesajında 
şunları dile getirdi:

“Sevgili Peygamberimiz, Fahri Kâi-
nat Efendimiz Hazreti Muhammed’in 
(S.A.V) dünya âlemini şereflendirdiği 
müstesna bir günü idrak ediyoruz. Hz. 
Peygamber’in doğumunu anlamaktan 
asıl gaye, evrensel olan nübüvvetini, 
Kur’an’a dayanan yüce ahlakını, insan-
lık ve merhametini, insaf ve adaletini, 
sabır, kerem ve cömertliğini anlamak-
tır.

Sevgili Peygamberimiz bize yaradı-
lış gayemizin Allah’a samimi birer kul 
olarak yaşamak olduğunu ve dosdoğru 

istikameti öğretti. O, ümmetine haki-
katleri öğreten bir öğretmendi. O, şef-
kat abidesi bir baba, sevgi ve muhabbet 
dolu bir eş, ümmetine adalet ve hakka-
niyetle hükmeden cesur bir liderdi. O, 
bize rehber oldu, iki cihan kurtuluşuna 
giden yolu açtı ve bu yolda yürüyebil-
mek için biz inananlara kardeşliği, bir-
lik ve beraberliği, yardımlaşmayı ve da-
yanışmayı öğütledi.

Öte yandan Mevlid Kandili ve idrak 
edeceğimiz Mevlid-i Nebevi Haftasının 
bu yılki temasının da ‘Peygamberimiz 
ve Vefa Toplumu’ olması, özellikle yaşa-
dığımız bu zorlu süreçte çok anlamlı ve 
önemlidir. Yaşanan deprem, sel ve yan-
gın afetleri sırasında milletimizin kenet-
lenerek, kendisi de belki zor durumda 
olmasına rağmen daha zor durumdaki 
kardeşlerine yardım etmek için göster-
dikleri tevazu takdire şayandır.

Ahlakıyla, hoşgörüsüyle, adaletiyle, 
merhametiyle, bütün insanlığa kucak 
açan Hz. Peygamberimizin öğütlerine 
uymaya ve onun yolundan gitmeye bu-
gün her zamankinden daha fazla ihti-
yaç duyulmaktadır. Mevlid Kandilinin, 
Doğanşehir’imize ülkemize, gönül coğ-
rafyamıza ve tüm İslam âlemine huzur 
ve mutluluk getirmesini yüce Allah’tan 
dilerim.” HABER MERKEZİ

Hububatta Ekim Dönemi Başladı
Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden olan 

Malatya’da ekim dönemine girildi. Hasadın ar-
dından tarlalarını hazırlayan çiftçiler arpa ve 
buğday ekimi yapıyor. Ancak gübre fiyatlarındaki 
artış çiftçiyi endişelendiriyor

Geçtiğimiz yıl bahar ve güz döneminde az ya-
ğış alan, kış mevsimini de kurak geçiren Malatya, 
başta buğday ve arpa olmak üzere tüm ürünlerde 
az verimli bir dönemi geride bıraktı. Ekim ayının 
girmesiyle birlikte de yeni sezon için hazırlıklara 
başlanıldı. Geçtiğimiz yıl nadasa bırakılan tarla-
larda arpa ve buğday ekimi başladı. Bir kısım tar-
lalarda da ekim için hazırlıklar yapılıyor.

Yıl içerisinde planlı bir şekilde ekimlerin ya-

pılması gerektiğini söyleyen Battalgazi Ziraat 
Odası Başkanı Mehmet Başer,” Ekim dönemleri 
içerisinde çiftçilerimizin ekim yapmaları gereki-
yor. Yağışlar toprağın hazırlığı için olumlu bir ge-
lişme ama çiftçilerimiz yağışlara aldanıp erken-
den tohumlama sürecine geçmemelidir. Erken 
ekim zamanı 15 Ekim-15 Kasım, normal ekim 15 
Kasım-15 Aralık ve geç ekim ise 15 Aralık-15 Ocak 
tarihleri arası olarak kabul ediliyor. En yüksek 
verim normal ekim zamanında ekilen buğdaylar-
dan alınmıştır. Geç ekim yapılan yerlerde yüzde 
15-31 oranlarında verim düşüşleri yaşanmıştır. 
Bölgemizde buğdayda en verimli ekim zamanı 
15 Kasım-15 Aralık dönemidir. Erken ekilen buğ-

daylarda kışın ılık geçmesi halinde hızlı 
büyüme görülür, hızlı büyümenin sonu-
cunda yatmalar oluşur ve bu da verimi 
olumsuz etkiler. Hastalık ve zararlılar da 
erken ekilen buğdaylarda daha çok gö-
rülür." dedi. 

Ekim sürecinde kuraklıktan etkilenil-
memesi için çiftçilere önemli uyarılarda 
bulunan Başer,” Buğday tarımında ekim 
zamanını belirleyen en önemli faktör-
lerden biri de tohum yatağındaki toprak 
sıcaklığıdır. Toprak sıcaklığının 8-10 san-
tigrat derece olduğu zaman ekim yapı-
lırsa kök gelişmesi hızlı ve kök tacı da 
derin olur. Bu uygun zamandaki ekim, 
soğuğa ve kurağa karşı dayanıklılığı ar-
tırır. Erken ekimde, geç ekimde kış dö-
nemindeki şiddetli soğuklardan bitkinin 
zarar görmesine neden olacağı için sa-
kıncalıdır.” ifadelerine yer verdi.

GÜBRE FİYATLARI 
ENDİŞELENDİRİYOR!
Ekim ve Kasım ayı süresince gele-

cek sezonun buğday ekimi yapılacak. 
Çiftçiler toprağı hazırlamaya başladı, ilk 
yağışla birlikte ekim başlayacak. Ancak 
tam bu zamanda üreticinin temel gir-
dilerinden olan gübrede son günlerde 
yeniden tırmanışa geçen fiyatlar endişe 

yaratıyor.
Son bir yılda yüzde 146-157 arasında zamla-

nan gübre fiyatlarının verimde ve üretimde dü-
şüş yaratacağına dikkat çeken Battalgazi Ziraat 
Odası Başkanı Mehmet Başer, gübre fiyatlarında-
ki astronomik fiyat artışlarına önlem alınmazsa 
tarımsal üretimin düşeceğini, bunun da enflas-
yon olarak yansıyacağını söyledi. Başer, ”Ektiği 
üründen eskisi gibi para kazanamayan çiftçi, fi-
yat yükselişinin önüne geçilmesini istiyor. Gübre 
kullanımının yoğun olacağı Ekim aylarında fiyat-
ların yeniden artmasından da endişe ediliyor. 
DAP gübresi ton fiyatı geçtiğimiz yıl 2 bin 400 
TL’ydi, şu an 6 bin 900 TL. 2020 taban gübresi 
geçtiğimiz yıl 1.700 TL ’idi, şu an 4 bin 600 TL. 
Üre gübresi geçtiğimiz yıl 1.800 TL’idi, şu an 4 bin 
800 TL. Rakamlar yüzde 150-200 arttı. Böyle de-
vam ederse, Türkiye gıda konusunda gelecek yıl 
ciddi sıkıntı çekecek. Gübre kullanılmadan ürün-
ler yetişmiyor. Bu da gelecek yıl fiyatları tavan 
yapacak.” sözlerini kullandı. 

DESTEK VERİLMELİ!
Girdi maliyetlerinin artmasına karşın destek 

modellerini geliştirilmesi gerektiğini belirten Ba-
şer, ”Buğday arpa gibi ürünlerin ekim döneminde 
devletin fiyatı sübvanse edecek ya da destekle-
meyi artıracak modeller geliştirmesi gerekiyor. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2021’e 
ilişkin ‘Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi’ne göre, yıl-
lık en fazla artış yüzde 62.43 ile gübre ve top-
rak geliştiriciler alt grubunda oldu. Gübre fiyatı 
ayrıca aylık yüzde 6.16 artışla, aylık bazında da 
en çok artış gösteren girdi kalemi çıktı. Tarım 
Bakanlığı’nın 2021 Ağustos ayı ‘Tarımsal Veriler’ 
raporuna göre ise, DAP gübresinde fiyat artışı 
yüzde 142’ye dayandı. Bu rakamlar farazi belir-
tilen rakamlar değil. Çiftçinin bu sorunu yaşadığı 
ve acilen destek verilmesi gerekilen konu budur. 
Bu hususta çağrımızı yineliyoruz. Üreten çiftçile-
re yardımlar ve destekler gelmeli.” diye konuştu. 
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Soldan sağa
1. Açık, net ve kolay anlaşılır duruma getirmek... 2. Bir dış 

gücün etkisi altında uzama, kısalma, eğrilme vb. biçim deği-

şikliklerine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski biçi-

mini alabilme özelliğinde olan, elastik, elastiki... Azgın, kızgın 

(eski)... Daha iyi, yeğ (eski)... 3. Lorentiyum elementinin sim-

gesi... Oldukça fazla, aşırı miktarda, fazlaca... Bir şeyin yuka-

rı, göğe doğru olan yanı, fevk, alt karşıtı.. Kripton elementinin 

simgesi... 4. Sivas iline bağlı ilçelerden biri... Ekonomi... 5. İn-

sanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan 

oluşan tabaka... Bir tür dans (eski)... Gelenek (eski)... 6. İki yıl 

sürülmeyen, boş tarla (halk ağzı)... Az tavlı, yarı yaş yarı kuru 

olan (toprak) (halk ağzı)... 7. Bir şeyi sevmeye, istemeye veya 

yapmaya içten yönelme, meyil, temayül, tandans... Kirli sular-

da, bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan, ortalama üç hafta 

süren, ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı, karahumma... 

Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının 

güç sembolü olarak törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya me-

talden değnek... 8. Çekme işi... Noksan, eksik (eski)... Gam dizi-

sinde “sol” ile “si” arasındaki ses... 9. C. G. S. sisteminde, uygu-

lama noktasını, kuvvet yönünde 1 santimetre hareket ettiren 1 

dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi... Arka, geri... Deli, 

kaçık, budala.. 10. Belirtke... Raflı, taşınabilir, küçük dolap... 

11. Çok güçlü pırıltılar oluşturan, değişik alanlarda kullanılan 

ışık kaynağı... Bir akarsuyun herhangi bir kesiminden saniye-

de geçen suyun hacmi, akım... Lütesyum elementinin simgesi... 

12. Başını dik tutup herkese yüksekten bakan kimse... Bağır-

sak solucanı... 13. Tulyum elementinin simgesi... Avro (eski)... 

Sekiz sesten oluşan ses dizisi, bir do sesiyle ondan sonraki do 

sesi arasındaki uzaklık... Anlam bakımından birbirleriyle ilgili 

cümleleri birbirine bağlayan bir söz... 14. Tespih ağacıgillerden, 

Hindistan ve Honduras’ta yetişen büyük bir orman ağacı, aka-

ju... Eski Bulgar para birimi... Alev (halk ağzı)... 15. Araççılık...

Yukarıdan aşağıya
1. Belgegeçerletmek işi... 2. Arap harfli metinlerde bir ünsü-

zün ı, i seslerinden biriyle okunacağını gösteren işaret, kesre... 

Şart anlamını güçlendirmek için şartlı cümlelerin başına getiri-

len kelime, şayet... Bozulmamış, saf, temiz... 3. Radon elementi-

nin simgesi... Kayseri iline bağlı ilçelerden biri... Akıl... 4. Reçe-

te karşılığında satılan (ilaç)... Benzer, eş (halk ağzı)... 5. Üç veya 

daha çok sesin bir arada tınlaması... Arap alfabesinin yirmi dör-

düncü harfinin adı (eski)... İki direkli, seren yelkenli, birkaç top 

taşıyan gemi (eski)... 6. Bağış olarak verme, iyilik, cömertlik, 

eli açıklık, lütuf (eski)... Alüminyum elementinin simgesi... Uzun 

tüylü, özel güreşlerde yararlanılan erkek deve... 7. Gemi halatı-

nın gevşetilip boşa bırakılması... Borç ödemede güvenilir olma 

durumu... İlaç, merhem (halk ağzı)... 8. Ağabey (halk ağzı)... Ka-

tetmek işi... Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüv-

yonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmediği, geniş 

veya dar düzlük, yazı... 9. Bu kelimesine göre yerde, zamanda 

veya söz zincirinde biraz uzak olanı niteleyen söz... Gücünden 

yararlanmak için elde edilen buhar, istim... Hükûmet işlerin-

den birini yönetmek için, genellikle milletvekilleri arasından, 

başbakan tarafından seçilerek cumhurbaşkanınca onaylan-

dıktan sonra işbaşına getirilen yetkili, vekil, icra vekili, nazır... 

10. Sinema veya tiyatroda teknik ustalıkla yapılan gösteri... Bir 

suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama... Deizm yanlısı... 11. 

Omurgalılarda, denge ve yönelimle ilgili işitme taşları... Büyük 

ve sert taş kütlesi... 12. Ağ tabaka... Aptal bir biçimde, aptal ap-

tal (argo)... 13. Mendelevyum elementinin simgesi... Haber (halk 

ağzı)... Delikli örgü, gözenek... Lityum elementinin simgesi... 

14. Doymuş alifatik 

hidrokarbonların 

genel adı, parafin... 

Göğüs... Uyarma, 

uyarı, dikkat çek-

me, ihtar, tembih... 

15. Tombala vb. 

oyunlarda sayıların 

yazılı olduğu kart... 

Cinsel duygu ve is-

teklerine çok düş-

kün olma durumu...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

ARINMA

Arınma nardan geçer

Doğruluk sırdan geçer 

Arılar kırdan geçer

Geç geçiyorsan gülüm

Su topraktan arınır

Güller dalda barınır

Âşık çölde görünür

Geç geçiyorsan gülüm

Sevgi dostu sorgular

Aşk hayatı yargılar

Ay geceyi algılar

Geç geçiyorsan gülüm

Dert dilekle olmaktır

Dost olan dosta sormaktır

Kalbi Garip’e vermektir

Ver veriyorsan gülüm 

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Çiftçilere Sahte Gübre Uyarısı
Battalgazi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Başer 

çiftçileri, taklit ve tağşiş yaparak sahte gübre üre-
ten kişilere karşı uyardı. Başer, ”Geçmiş yıllarda 
olduğu gibi kimyevi gübre çeşitlerinin mevsimsel 
taleplerinin fazla olduğu dönemlerde gübre sektö-
ründe piyasa hareketliliğini fırsat bilen kötü niyet-
li kişiler piyasaya sahte ve taklit ürün arz ediyor.” 
dedi

Güzlük ekimlerin yapıldığı ve çiftçilerin gübre 
ihtiyaçlarını temin etmeye başladığı şu günlerde 
çiftçileri sahte gübrelere karşı dikkatli olmaları 
konusunda uyaran Battalgazi Ziraat Odası Başkanı 
Mehmet Başer, artan girdi maliyetleri ile birlikte 
yükselen Gübre piyasasında fırsatçıların türediğini 
ve üreticiyi dolandırdığını söyledi. Çiftçilerin sahte 
gübre nedeniyle bürük zararlara uğrayacağını vur-
gulayan Başer,” Her gün yeme, gübreye zam gelir-
ken bu iş nasıl olacak, Dövizde meydana gelen ar-
tış gübre fiyatlarında da dalgalanmaya neden oldu 
ve gübre fiyatlarında yüzde 80’lere varan artışlar 
meydana geldi. Çiftçinin içinde bulunduğu çıkmazı 
bilen bazı art niyetliler, sahte gübre üretme işine 
girdiler. Ekim ayının gelmesini 1 hafta 10 gün kaldı 
toprağa bu gübrelerin verilmesi gerekiyor. Ancak 
artan girdi maliyetleri karşısında gübre almak çok 
zor hale geldi. Bu fiyatlar karşısında çiftçimiz sahte 
gübre satan dolandırıcıların eline düştü. DAP güb-
resi diye aldıkları gübre tarlarla çok zararlı. Çiftçi 
kardeşlerimizi sahte gübre satıcıları noktasında 
uyarıyoruz. Devletimizin bu konuda çiftçilerimize 
destek olması lazım bu fiyatlar ile üretim düşecek-
tir üretim azaldığı takdirde bu zamlar sofralarda 
yansır üretimin devam etmesi için çiftçinin destek 
alması şart.” sözlerini kullandı.

Battalgazi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ba-
şer girdi fiyatlarındaki artışın gübrede son bir 
yılda yüzde 125 ile yüzde 150, mazotta yüzde 35, 
tohumda yüzde 40 enerji maliyetlerinde yüzde 
35-40 yaşandığını söyledi. Artan girdi maliyetleri 
karşısında çiftçinin zor durumda olduğunu, hükü-
metin duruma el atması gerektiğini belirterek,” 
Çiftçi, yüksek girdi maliyetlerinden dert yanmaya 
devam ediyor. Özellikle gübre fiyatlarındaki yük-
seliş, çiftçinin belini büküyor. Son 1 yıl içinde güb-
reye yüzde 150 ile 200 arasında zam geldi. Ektiği 

üründen eskisi gibi para kazanamayan çiftçi, fiyat 
yükselişinin önüne geçilmesini istiyor. Gübre kul-
lanımının yoğun olacağı Ekim aylarında fiyatların 
yeniden artmasından da endişe ediliyor. DAP güb-
resi ton fiyatı geçtiğimiz yıl 2 bin 400 TL’ydi, şu 
an 6 bin 500 TL. 2020 taban gübresi geçtiğimiz yıl 
1.700 TL ’idi, şu an 4 bin 200 TL. Üre gübresi geçti-
ğimiz yıl 1.800 TL’idi, şu an 4 bin 600 TL. Rakamlar 
yüzde 150-200 arttı. Böyle devam ederse, Türkiye 

gıda konusunda gelecek yıl ciddi sıkıntı çekecek. 
Gübre kullanılmadan ürünler yetişmiyor. Bu da 
gelecek yıl fiyatları tavan yapacak. Çiftçiler ürün 
ekemeyince fiyatlar yüksek olacak. Çiftçi bu gübre 
fiyatları ile çiftçilik yapamaz durumda, bir an önce 
çözüm bulmaları lazım. Tarımsal üretimde girdi 
kalemleri içinde önemli bir yer tutan gübre fiyat-
larındaki artış, gıda fiyatlarının artmasına neden 
olmaktadır.” ifadelerine yer verdi.



4 19 EKİM 2021HABER

Yerel Basın
Şehirlerin Hafızasıdır
 
Yerel Basın şehirlerin vazgeçilmez iletişim aracıdır.
Gazeteler yayınlandıkları dönemlerin geleceğe ışık tutan belgeleridir.
Televizyonlar yayınladıkları şehirlerin yaşayan canlı görüntüleridir.
Radyolar yayınladıkları yerlerin sesidir.
İnternet medyası doğru yapıldığında en yaygın iletişim aracıdır.
Ama tüm bunların ana merkezi yerel gazetelerdir.
Gazetecilik orada başlar, orada haberler yazılır, habercilik orada devam 

eder. Eleştiri ve öneri yerleridir gazeteler. Tarihe ışık tutan belgelerdir. 1924 
Yılından başlayarak günümüze kadar yayınlanan gazeteler Malatya Basın 
tarihini oluşturmuştur.

Malatya’da 100 Yıllık basın tarihini araştıran Gazeteci dostumuz Nezir 
Kızılkaya, yayınlanan gazeteleri tek tek toplayarak dijital ortama aktarırken 
gazetelerin birer belge olduğunu ifade etmiştir.

O nedenle yerel Gazetelerin Malatya’da ayrı bir yeri ve önemi vardır.
Gazeteleri Basın İlan Kurumu resmi ilanlarla destekler, yayın akışına 

getirdiği kurallarla yön verir, istihdam yaratır, habercilik yaptırır, yardımcı 
olur.

Malatya’da Yenimalatya, Malatya Söz, Malatya Sonsöz, Malatya Netha-
ber ve Malatya Busabah Gazeteleri günlük olarak yayınlanır. Resmi ilan alan 
gazetelerde çalışan sayısı en az 8 kişidir. Dağıtıcılar ve Yazar kadrosunu da 
eklerseniz 10 kişiden aşağı çalışan gazete yok gibidir.

İstihdam yaratan ve birer okul gibi hizmet veren Gazetelere verilen 
resmi ilanlar ara da bir bürokratların hedefi olmuştur. Neden gazetelere 
resmi ilan verildiğini bazı bürokratlar yüksek sesle konuştukları gibi resmi 
ilana son verilmesini isteyenler de vardır.  Bunu isteyenler her ne kadar 
Devletin Basın kurumlarında çalışsalar da, uzaktan yakından gazetecilikle 
ilgileri yoktur. Hayatında bir gazetede çalışmamış, Televizyonda veya bir 
başka yayın organında görev almamış, ancak günümüzde yazar çizer olarak 
geçinen ve Danışman adıyla da istihdam edilen bu kişiler buldukları her 
fırsatta gazetelerin aldığı resmi ilanlara göz dikmişlerdir.

Resmi kurumlar ihalelerini Basın İlan Kurumu aracılığıyla gazetelerde 
yayınlamak zorundadır. Böylece ihalenin yapılışı duyurulduğunda, ihaleler 
internette de yayınlanması nedeniyle daha çok fazla katılım olmakta ve 
ihalenin istenilen kişilere verilmesi zorlaşmaktadır. İhalelerin adrese teslim 
yapılması içinde Basın İlan Kurumu devreden çıkarılmak istenmektedir, 
resmi ilan olmayınca ihale duyurusu da olmayacaktır.

Resmi İlanlar son yıllarda ilanların birleştirilmesi, işlerin bölünerek 
ilan sınırları dışına çıkarılması, doğrudan alım ve acil alım yöntemlerine 
sıklıkla başvurulması, kooperatif ve dernek ilanları ile özel eğitim kurumu 
ilanlarının yayın zorunluluğunun kaldırılması gibi nedenlerle ciddi oranda 
azaltılmıştır.

Kaldı ki resmi ilanların bedeli de ihaleyi alan kişilerce ödenmektedir. 
Devlete bir yükü de yoktur. Aksine Gazetelere verilen resmi ilan ücretlerin 
tamamına yakını, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, BİK 
komisyonu, Sosyal Güvenlik Kurumu pirimi vb. yollarla kamuya geri dön-
mektedir.

Türkiye genelinde yaklaşık bin yerel gazete yayınlanmaktadır. Yaklaşık 
10 bin kişi istihdam edilmektedir.

1 Ekim’de Meclis Plan Bütçe Komisyonu’na sunulan ve kabul edilen Vergi 
Usul Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek-
lifi görüşülmeye başlandığı şu günlerde bu yasa getirildiği şekliyle çıktığın-
da, Maliye Bakanlığı’nca verilen bazı resmi ilanların artık gazetelere veril-
memesi anlamına gelmektedir. Benzer sonuçlara yol açacak bir çalışmanın 
Adalet Bakanlığı’nca hazırlıklarının yürütüldüğü bu tasarıyla da Mahkeme 
ve İcra ilanlarının Basın İlan Kurumuna verilmesi önlenmiş olacaktır.

Bu nedenle Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun uyarısıyla Malat-
ya’daki basın kurumlarımızla görüşerek, ilimizde yayınlanan 5 Gazete Sahip 
ve çalışanlarını bilgilendirdikten sonra ortak metinle yayınlama kararı 
aldık.

Malatya’da yayınlanan Gazeteler olarak bir araya geldik ve ortak tepki 
gösteriyoruz.

Yerel Basını susturmayı, kapatmayı amaçlayan bu yasa tasarılarına asla 
yol verilmemelidir.

Yasal düzenlemeler yapılırken Meslek kuruluşlarının görüşleri alınmalı-
dır. Bir torba yasa içerisine ekleyerek oradan da Bakanlıkların değiştirilmesi 
istenen bir maddenin içine adeta sokuşturularak yapılacak yasal düzen-
lemeler binlerce insanın işsiz kalmasına ve yüzlerce gazetenin kapanması 
anlamına gelir.

O nedenle Malatya Milletvekillerimize tek tek yazıyla başvurduk, konu-
yu ilettik. İlgileneceklerini söylediler, inşallah gazetelerin kapanmasına yol 
açacak bu yasal düzenlemelere yol vermezler.

Israrla takip etmeye devam edeceğiz.
Gazeteleri Susturarak, kapatarak bir yere varılamaz.
Gazeteler bir şehrin hafızasıdır, olanları olduğu gibi yazar, tarihe not 

düşer.
Gelin size bile yararı olmayan bu tür girişimlerden vaz geçerek yerel 

basının sorunlarını çözünüz, yardımcı olunuz.
Tarih sizi yaptığınız desteklerle yazsın, basını susturan, kapattıran ola-

rak tarihe not düşmesin.
Karar sizin beyler...

VAHAP
GÜNERTÜRKİYE KAZANDI

‘Torba Yasa’da yer alan ve yerel 
basın kuruluşlarının kapanmasına, 
çok sayıda basın çalışanının da işsiz 
kalmasına yol açacak düzenleme tek-
lifi, TGK ve BİK temsilcilerinin yoğun 
çabası sonucu TBMM’de önerge ile de-
ğiştirildi.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyo-
nu ve Basın İlan Kurumu Anadolu Ga-
zete Sahipleri temsilcilerinden oluşan 
heyetin, zor bir dönemden geçen yerel 
basın kuruluşlarına ve çalışanlarına 
destek amacıyla Ankara’da gerçekleş-
tirdiği temaslar olumlu sonuçlandı.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’li 
siyasetçilerle gerçekleşen görüşme-
ler sonucu, TBMM gündemindeki yasa 
değişikliği maddelerinden biri olan ve 
özellikle yerel gazeteleri kapanma-
nın eşiğine getirerek çok sayıda yerel 
basın çalışanını işsiz bırakacak olan 
düzenlemedeki “ilan kaybına neden 
olacak değişiklikler” önerge ile değiş-
tirildi. Yerel basının resmi ilan kaybı-
na neden olacak düzenleme değişiklik 
teklifinden çıkarılırken, teklif, basına 
zarar vermeyecek düzenlemeyle ka-
bul edildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tür-
kiye Gazeteciler Konfederasyonu Ge-
nel Başkanı Nuri Kolaylı, söz konusu 
düzenlemenin olumsuzluklarını anlat-
mak için Ankara’da gerçekleşen ziya-
retlere ilişkin şu bilgileri verdi;

“Teklifin yerel basını nasıl olum-
suz etkileyeceğini, AK Parti, CHP, MHP 
ve İYİ Parti’li siyasetçilerle ayrı ayrı 
görüşerek anlattık. Görüşmelerimizin 
olumlu sonucunu almanın ve teklifin, 
basınımıza zarar vermeyecek şekilde 
düzenlenerek TBMM’den geçmesinin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlere ran-
devu vererek görüşen ve destek olan 
Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet 
Yılmaz’a, AK Parti Konya Milletvekil-
leri Gülay Samancı ve Orhan Erdem’e, 
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Plan 
Bütçe Komisyonu Üyesi Mustafa Ka-
laycı’ya, CHP Konya Milletvekili ve 
Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Abdülla-
tif Şener’e, İYİ Parti Konya Milletvekili 
Fahrettin Yokuş'a, CHP İzmir Milletve-
kili Tuncay Özkan’a ve destek veren 
tüm milletvekillerine yerel basınımız 
adına içtenlikle teşekkür ediyorum.”

Türkiye genelinde 8 gazeteciler 

federasyonu ile bu federasyonlara 
üye 84 gazeteciler cemiyetini temsil 
eden Türkiye Gazeteciler Konfederas-
yonu’nun Genel Başkanı Nuri Kolaylı, 
açıklamasını şöyle tamamladı;

“Dayanışmamızın ve güç birliği 
içinde çalışmamızın olumlu sonuçla-
rından birini daha almanın mutluluğu-
nu yaşıyoruz.

Ankara’daki görüşmelerimizin 
sonucu olarak, yerel gazetelerimizi 
kapanmanın eşiğine getirecek yasal 
düzenlemeden geri adım atıldı. Karşı 
çıktığımız yasa değişikliği teklifi öner-
ge ile düzeltildi.

Bu olumlu gelişmenin gerçekleş-
mesine katkıda bulunan ve Ankara 
temaslarımızda yer alan  Basın İlan 
Kurumu Genel Kurulu Anadolu Gazete 
Sahipleri temsilcileri Mustafa Arslan 
ve Şevket Erzen'e, TGK Genel Başkan 
Yardımcısı Sefa Özdemir ve TGK Genel 
Koordinatörü Sinan Tunç’a, milletve-
killerini harekete geçiren Türkiye Ga-
zeteciler Konfederasyonu Başkanlar 
Kurulu üyesi gazeteciler cemiyetleri-
mizin değerli başkanlarına içtenlikle 
teşekkür ediyorum.” Dedi. BÜLTEN

Hastaneye Vahap Küçük’ün Adı Verilmeli

Merhum Vahap Küçük’ün giri-
şimleri sonucu gündeme alınan ve 
yapım gerçekleştirilen 100 yataklı 
Yeni Devlet Hastanesinin yapımında 
sona gelindi. Geçici kabul çalışma-
ları devam eden hastaneye Merhum 
Vahap Küçük’ün adını verilmesi iste-
niyor.

Konuyla ilgili olarak konuşan 
Doğanşehir Belediye Başkanı Dura-
li Zelyurt; “Merhum Vahap Başka-
nımız hayırseverliğiyle tanınan bir 
büyüğümüzdü. İlçenin birçok yerine 
yapılan okullarda, sağlık evleri ve 
sağlık ocaklarında onun katkısı var-
dı. Yapımı tamamlanan Doğanşehir 
Yeni Devlet Hastanesi Merhum Baş-
kanımız Vahap Küçük’ün en önemli 

hayallerinden birisiydi. Hastanenin 
yapılması ise kendisinin girişim ve 
destekleriyle yapılmıştı. Kendisini 
rahmet ve minnetle anıyoruz. Yapı-
lan ve önümüzdeki günlerde resmi 
açılışı yapılarak hizmete alınması 
planlanan hastaneye, Merhum Baş-
kanımız Vahap Küçük’ün adının ve-
rilmesini temenni ediyoruz. Çünkü 
bu konuda vatandaşlarımızın da yo-
ğun talebi var” ifadelerini kullandı.

ESNAFLARIN 
TALEPLERİ DE BU 

YÖNDE 
Vahap Küçük adının yeni yapı-

lan hastaneye verilmesi konusunu 

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Ke-
falet Kooperatifleri (ESKKK) Malat-
ya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bay-
ram’da gündeme taşıdı. Bayram bu 
konudaki görüşlerini ise; “Bilindiği 
gibi Merhum Vahap Küçük ve ailesi 
Türkiye genelinde olduğu gibi ilçe-
mizdeki birçok kamu kurum ve ku-
ruluşlarına verdiği destek nedeniyle 
minnetle anılmaktadır. Yaptırdığı 
sağlık ocakları, okullar ve hastane-
lere katkılarını unutmak mümkün 
değil. Önümüzdeki günlerde açılışı-
nın yapılması beklenen Doğanşehir 
Yeni Devlet hastanesinde de Vahap 
Küçük’ün adının verilmesi çok uygun 
olacaktır” şeklinde dile getirdi. A.Va-
hap Kaygusuz


